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RESUMO

Este estudo se insere no campo de investigações da área da saúde coletiva que
busca analisar o fenômeno saúde e doença, no contexto de vida das populações.
Situa-se entre aqueles que, alicerçados nos conhecimentos da epidemiologia e da
geografia da saúde, procuram explicação para ocorrência e manifestação das
doenças no contexto urbano. O objetivo do estudo foi observar a distribuição de
condição de cárie dentária, nos espaços intra-urbanos do município de Belo
Horizonte, classificados segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde. Foi utilizada,
como fonte de informações, a condição de saúde bucal dos usuários dos serviços
odontológicos do SUS-BH, ano 2000, registrada na primeira consulta e que se
encontrava armazenada no banco de dados de saúde bucal, da Secretaria Municipal
de Saúde. A análise da condição de cárie dentária dessa população obedeceu aos
requisitos de ordem espacial, referentes à localização do problema e às exigências
demandadas pela análise espacial e pela utilização dos Sistemas de Informações
Geográficas, SIG. Desta forma, foi possível identificar 11.359 domicílios de usuários
dos serviços odontológicos. Utilizou-se, como mapa base de referência, o mapa do
município por setor censitário, segundo a classificação do Índice de Vulnerabilidade
à Saúde. A condição de cárie dentária foi analisada a partir do índice CPO-d,
segundo as idades índices e faixas etárias recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde, em 1997. Nos resultados, observou-se que a grande maioria dos usuários
(46,7%) se encontrava na faixa de idade entre os 5 e 14 anos, havia uma
predominância do sexo feminino (60,7%) e um significativo percentual dos usuários
foi atendido em serviços que ficam fora da área de abrangência do local de
residência. A população estudada apresentava um grave quadro de cárie dentária.
Detectou-se maior prevalência e severidade da doença na população estudada,
quando foram comparados os resultados desta pesquisa com outros levantamentos
epidemiológicos, realizados no município de Belo Horizonte, ou mesmo com outros
estudos, efetivados em outras localidades do país. Em todas as idades índices e
grupos etários, pôde-se observar uma alta necessidade de tratamento restaurador,
um baixo acesso ao tratamento conservador, retratado pelo menor percentual de
dentes restaurados, e o início da perda dentária precoce na população jovem, sendo
que a população adulta, de 35 e 44 anos, apresentava-se com grande perda
dentária. Os resultados mostram que os casos de maior e de menor gravidade da
doença encontravam-se dispersos por todo o território da cidade. Não foi possível
observar a existência de correlação entre condição de cárie dentária e o risco de
adoecer e morrer, estabelecido pelo Índice de Vulnerabilidade à Saúde. O grave
quadro de manifestação da doença, na população vinculada ao sistema de saúde do
município, explicita a necessidade de maior qualificação da assistência ofertada, no
sentido de resolver a complexidade dos problemas de saúde bucal. Não seria
recomendado priorizar o atendimento odontológico para as áreas de risco, uma vez
que os casos de maior gravidade de doença estão distribuídos por toda a cidade. As
políticas de promoção de saúde bucal devem ser adotadas como estratégia
populacional para todo o município. Não resta dúvida de que a condição de cárie,
encontrada na população estudada, é reflexo de injustiças sociais, sobretudo no que
diz respeito à conquista dos direitos à saúde bucal e a uma condição digna de vida.
Palavras-chave: geografia da saúde, análise espacial, cárie dentária, desigualdade
em saúde.

ABSTRACT

This study is about investigations on public health aiming to analyse health and
disease within the structure of society. It is among the ones that, based on
epidemiology and health geography try to explain the occurrence and manifestation
of diseases in urban contexts. The objective of the present study was to observe the
distribution of dental caries condition in the intra-urban areas of the municipality of
Belo Horizonte. The information source used was the data supplied by the users of
SUS (Public Health Service) dental services in Belo Horizonte, in 2000, at their first
appointment. The data were stored at the Municipal Health Department. The
population condition of dental caries was analyzed under spatial requisite related to
the area where the users live and the requirements for the spatial analysis and for the
employment of GIS (Geographical Informations Systems). It was then possible to
identify 11359 domiciles of dental service users. The municipality map of census
areas classified in the Health Vulnerability Index was used as the map base. Dental
caries profile was analyzed following the international standards established by the
World Health Organization (WHO) in 1997. The results showed that most users
(46,7%) ranged between 5 and 14 years old, female users were predominant (60,7%)
and a high percentage of users were assisted out of the where they live. The
population studied showed a higher prevalence of dental caries compared to other
epidemiological studies carried out in the municipality of Belo Horizonte as well as in
other places all over the country. Both children and adults presents a high need of
restorative dental treatments, low access to dental care assistance attested by a low
percentage of restored teeth and the beginning of early dental loss among young
individuals. Adults from 35 to 44 years had several missing teeth. The results showed
that high and low levels of caries prevalence were scattered all over the municipality.
It was not possible to observe the existence of a correlation between dental caries
profile and the risk to become sick and die, established by the Health Vulnerability
Index. The serious framework of dental caries affecting the population assisted by the
municipality public health system emphasizes the need of better quality of dental
health services offered in order to solve the complexity of oral health problems. It
would not be recommended to establish priority for dental care services within risky
areas as the highest levels of caries prevalence are spread all over the municipality.
Needless to say that the caries profile observed among the population studied
reflects social injustices related mainly to winning the rights to oral health and to a
worthy life condition.
Key words: health geography, spatial analysis, dental caries, health inequality.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo se insere no campo da área da saúde coletiva cujas
investigações procuram analisar o fenômeno saúde e doença no contexto de vida
das populações, localizando-se entre aqueles que, na atualidade, alicerçados nos
conhecimentos da epidemiologia e da geografia da saúde, buscam horizontes
explicativos, para ocorrência e manifestação das doenças humanas, como a cárie
dentária, no âmbito dos contextos urbanos.
Atualmente, metade da população humana vive nas cidades. Até 2015, a
expectativa é de que a maior parte da população resida nas áreas urbanas. A
concentração da vida humana nessas áreas, em todo mundo, tem mostrado que a
saúde dessas populações apresenta problemas e conseqüências a serem
enfrentados pela sociedade. Nas grandes cidades, tanto de países ricos como de
países em desenvolvimento, existem áreas em que as condições de saúde são mais
deterioradas. Para Curtis (2004) a análise dos problemas de saúde no interior dos
espaços urbanos, demonstram as desigualdades de condições de vida e saúde das
populações.
O espaço urbano, entendido dentro da perspectiva da sua constituição
histórica e de sua determinação social, permite, segundo Paim (1997), indicar certas
relações entre saúde e estrutura social. Nesses espaços, local e periférico, é que, de
forma contraditória, se opõem os bens ou forças benéficas que protegem e
aperfeiçoam a saúde e os aspectos destrutivos que, através do avanço de seus
processos biológicos, os constrangem e deterioram.
Nas áreas urbanas, há a tendência de concentração de população mais
carente e com piores indicadores de saúde, capaz de produzir efeito nos indicadores
mais gerais de saúde da cidade e do país como um todo. Curtis (2004) afirma que as
áreas urbanas são aquelas que concentram a maior carga de saúde e de doença e,
por isto, justifica-se, na atualidade, um maior investimento no estudo das condições
de saúde das populações.
No estudo proposto, o espaço urbano adquire valor fundamental na análise,
pois é considerado como o resultado da ação da sociedade sobre a natureza, - sua
configuração incorpora a estrutura social e a sua dinâmica. Elegeu-se o município de
Belo Horizonte como o território a ser analisado. Segundo Barcelos e Bastos (2000),
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o município reúne grande parte das condições necessárias para viabilizar seu uso
como unidade espacial de análise, por ser dotado de autonomia administrativa e por
servir de referência de dados primários em saúde e em meio-ambiente.
As transformações profundas, ocorridas nos espaços urbanos brasileiros, nas
últimas décadas, refletem-se, também, em Belo Horizonte, principalmente nos
aspectos da concentração populacional e da segregação espacial. Belo Horizonte, a
exemplo de outras grandes cidades do país, convive com um amplo e complexo
escopo de necessidades sociais que são reflexos do processo de segregação dos
espaços intra-urbanos. Esse fato sempre esteve associado ao processo de
diferenciação e redistribuição das áreas e das classes sociais. Atrelado a ele, vêm
os problemas de moradia, de transporte público, de poluição ambiental, de
saneamento básico, de serviços de saúde, etc.
Tudo isso faz com que se tenha uma cidade marcada pelos diferentes modos
de vida da população, no que diz respeito às carências, aos acessos aos serviços de
infra-estrutura urbana, a diferentes perfis de morbidade e mortalidade. (CAMPOS,
1998; FERREIRA et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2001; MALTA et al., 2001; CAIAFFA
et al., 2005)
Eis o que é o espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e
condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a
própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente,
materializada nas formas espaciais. (CORRÊA, 2002, p. 9)

Atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde e do direito à saúde, e
considerando as condições de vida da população, a Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, nas últimas décadas, tem investido na estruturação do Sistema
Municipal de Saúde, SUS-BH. Do ponto de vista do planejamento e da organização
de atenção à saúde, a cidade se encontra dividida em vários níveis de
desagregação espacial. Isso tem possibilitado a identificação dos problemas de
saúde, segundo áreas de ocorrência.
Dentre as várias medidas, adotadas no sentido de melhor organizar o sistema
de saúde de Belo Horizonte, pode-se destacar a estruturação de um Sistema de
Informação em Saúde que tem auxiliado tanto no planejamento das ações - no
dimensionamento de demandas -, quanto na avaliação de resultados, através do
acompanhamento de indicadores. Por meio da utilização de vários indicadores
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sociais foi possível fazer a classificação de áreas de vulnerabilidade à saúde,
considerando maior ou menor risco de adoecer e de morrer, no nível de
desagregação por setores censitários.
No âmbito da atenção em saúde bucal, nos anos 1990, pôde-se observar um
grande investimento na construção de um novo modelo, baseado na ampliação das
estratégias de promoção e de prevenção das doenças bucais, assim como no
atendimento odontológico, garantindo-se, dessa forma, a incorporação efetiva da
atenção em saúde bucal, dentro da política municipal de saúde. Denota-se que
todas essas modificações se alinharam com a estratégia organizacional do sistema
de saúde, centrada em uma rede regionalizada e hierarquizada que procurou
obedecer às diretrizes da descentralização, do atendimento com prioridade para as
ações preventivas e participação comunitária.
A nova política de atenção em saúde bucal, implantada em Belo Horizonte,
pode ser reconhecida como um avanço no campo da saúde pública. Uma das
medidas adotadas foi a estruturação de um banco de dados com informações sobre
a condição de saúde bucal dos usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, a
partir de 1994. Tal medida permitiu avaliar o impacto dessa nova política no quadro
das condições de saúde e doença bucal e no acesso a ações e serviços
odontológicos, levando-se em consideração as diferenças intra-urbanas de
condições de vida, medidas pelo Índice de Vulnerabilidade à Saúde da SMSA-PBH.
Com objetivo de verificar a relação existente entre condição de vida e
situação de cárie, nos usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, este estudo
parte da informação sobre a condição de cárie dentária, registrada na primeira
consulta. Por meio da localização do domicílio dos usuários, busca-se observar a
correlação existente entre a prevalência de cárie e as áreas da cidade, classificadas
segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde.
A questão central que se tenta responder, por meio deste estudo, diz respeito
à distribuição espacial da prevalência e da gravidade da cárie dentária, encontrada
na população usuária dos serviços odontológicos do SUS-BH. Neste sentido,
buscou-se realizar um refinamento da leitura epidemiológica da condição de cárie
dentária, encontrada no município de Belo Horizonte. Nos limites do trabalho
desenvolvido, espera-se contribuir com as abordagens teóricas e metodológicas
sobre a perspectiva geográfica da desigualdade social e da condição de saúde,
aplicada ao campo da saúde bucal.
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Espera-se que as informações encontradas se consolidem em competência
coletiva no setor saúde pública, no sentido de apoiar a tomada de decisões, no
âmbito do planejamento da atenção em saúde bucal, que permitam enfrentar os
desafios contemporâneos de superação das enormes desigualdades sociais, na
cidade de Belo Horizonte.
Além do mais, este estudo enfrenta o desafio de, a partir de uma investigação
empírica, retornar à teoria, visando estabelecer as relações de complexidade dos
vínculos existentes entre o corpo individual e o coletivo - nos seus aspectos físicos,
sociais e das doenças - e o espaço real de vida das pessoas.
Nos capítulos iniciais, encontra-se a descrição conceitual fundamental ao
desenvolvimento do estudo. No primeiro capítulo, há uma breve revisão de literatura,
enfocando, inicialmente, o campo de trabalho da geografia da saúde e, na
seqüência, uma visão histórica sobre as várias concepções da relação existente
entre saúde, doença e o espaço geográfico. No capítulo II, faz-se uma descrição
sobre a cárie dentária, indicando, fundamentalmente, a epidemiologia da doença e e
estudos empíricos que tentam estabelecer a correlação entre condição de vida e
situação de cárie dentária, dos diversos grupos populacionais, considerando as
desigualdades de manifestação da doença nos espaços geográficos.
A descrição do contexto do município de Belo Horizonte com seu sistema de
saúde e a política de atenção á saúde bucal, implantados nos anos 1990, que se
encontra no capítulo III, tem, como objetivo, situar o estudo dentro da realidade e
dos desafios atuais da saúde pública quanto à garantia dos direitos dos cidadãos, na
perspectiva da justiça social.
No capítulo IV, são descritos os métodos e as técnicas utilizadas para analisar
a distribuição da condição de cárie dentária, nos usuários do SUS-BH, ano 2000, em
Belo Horizonte. Nos dois últimos capítulos, são apresentados os resultados
encontrados e a discussão e considerações finais.
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2 GEOGRAFIA DA SAÚDE

A geografia da saúde é um campo de conhecimento e de práticas dentro da
geografia humana que foi, tradicionalmente, denominada como geografia médica.
Curtis e Taket (1996), Gratell (2002) e Curtis (2004) argumentam que o
desenvolvimento recente da geografia médica tem provocado a sua mudança de
ênfase em direção à geografia da saúde e à geografia do cuidado da saúde. Essas
incorporam outras dimensões do campo da saúde, além da perspectiva
convencional da biomedicina e da visão positivista da saúde. Trata-se da ampliação
do campo de conhecimento que inclui, dentre outros aspectos, as práticas chamadas
alternativas da saúde, as dimensões subjetivas das experiências vividas com as
doenças, as expressões culturais da saúde e da doença, a rede de oferta de
serviços de saúde, as políticas de saúde e os aspectos físicos do meio ambiente. 1
Acatando os argumentos, feitos por autores como Curtis e Taket (1996) e
Gratell (2002), pode-se dizer que geografia da saúde não é um campo homogêneo
de pesquisas e estudos, pois abarca várias linhas e formas de abordagens dos
problemas de saúde e doença e de sua relação com o meio ambiente. As várias
abordagens surgem em decorrência da tentativa de compreensão da complexidade
do fenômeno saúde e doença nos espaços sociais.
A definição de geografia médica, encontrada no dicionário de Geografia
Humana, The application of geographical perspectives and methods to the study of
health, disease and health care (JOHNSTON et al. apud CURTIS; TAKET, 1996,
p.2), sugere a existência de dois enfoques que têm, tradicionalmente, direcionado os
estudos dessa área.
O primeiro diz respeito ao estudo sobre saúde e doença, abrangendo as
análises espaciais das variações encontradas na saúde humana, e, mais
freqüentemente, sobre a falta de saúde, isto é, mortalidade e morbidade e
investigações sobre meio ambiente e condições sociais que podem causar a
ocorrência de saúde ou de doença.
No segundo enfoque, podem ser encontrados os estudos sobre os cuidados
de saúde, compreendidos como todas as atividades ou serviços de saúde formais e
1

Segundo Curtis (2004), no Canadá e no Reino Unido, importantes grupos de pesquisa, ligados à
Royal Geographical Society e ao Institute of British Geographers e à Association of Canadian
Geographers, renomearam a geografia médica como geografia da saúde.
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informais direcionados para a cura ou tratamento, a prevenção de doenças ou a
promoção da saúde. Neste último domínio, existe grande ênfase na análise sobre
eqüidade e acessibilidade aos serviços de saúde. Além do mais, para Curtis e Taket
(1996), nesse segundo enfoque, pode-se encontrar um terceiro que diz respeito ao
tema da interação da saúde e dos serviços de saúde com a sociedade, tema este
recentemente assumido pela geografia médica e que não se encontra explicitado no
conceito de Johnston (1994).
Como afirma Roger (1992), os problemas com os quais os geógrafos lidam
não são áreas exclusivas da geografia. Uma das temáticas centrais da disciplina é a
relação homem/natureza, o que demanda uma enorme complexidade de estudos
para a compreensão dos processos físicos, dos processos da vida humana e das
possíveis relações estabelecidas entre esses processos. Essa demanda faz com
que os geógrafos se encontrem engajados em uma série de disciplinas e que as
discussões, que são estabelecidas, se estendam para além dos limites disciplinares.
A geografia da saúde é uma disciplina que tem contribuído para o
esclarecimento das questões formuladas sobre a relação entre saúde e sociedade,
assim como tem absorvido avanços e contribuições de outras áreas do
conhecimento, como a epidemiologia, saúde pública, sociologia, antropologia e
várias outras. (GRATELL, 2002)
Autores como Curtis e Taket (1996) e Gratell (2002) buscam, na análise dos
vários tipos de estudos, desenvolvidos pela geografia da saúde, explicitar a riqueza
e a diversidade das pesquisas geográficas nesse campo, destacando, sobretudo,
que não há uma forma única de trabalho na área. Na seqüência das análises, os
autores propõem uma categorização das diversas abordagens, existentes na
geografia da saúde.
Curtis e Taket (1996) classificam os estudos, desenvolvidos pela geografia da
saúde, em dois grupos quais sejam: geografia médica tradicional e geografia médica
contemporânea, subdivididas em outras categorias.
No âmbito da geografia médica tradicional, estão os estudos sobre modelos
espaciais de difusão de morbidade e de mortalidade e os estudos sobre os modelos
espaciais de distribuição, oferta e utilização de serviços de saúde. Para as autoras,
esses estudos, historicamente, são reconhecidos como as raízes da geografia
médica e permitem identificá-la como um campo distinto de conhecimento e de
pesquisa. (CURTIS; TAKET, 1996)
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As

outras

três

categorias

estão

relacionadas

à

geografia

médica

contemporânea, que se desenvolveu mais recentemente e que está apoiada em
uma base epistemológica, originária da crítica à ciência positivista, que se utiliza de
metodologia qualitativa. A volta ao humanismo fez com que fossem desenvolvidos
estudos, dentro da perspectiva fenomenológica, em que se analisam a construção
sociocultural das representações sobre saúde e doença. Uma quarta categoria,
denominada o retorno ao materialismo histórico (geografia crítica), abarca estudos
baseados na teoria marxista de dinâmica social com o foco nas bases materiais de
vida humana. A última que é a quinta categoria está relacionada aos estudos
fundamentados na geografia cultural que tem, como enfoque, a terapêutica
ecológica e os conceitos de espaço e lugar e como esses influenciam e afetam a
saúde dos indivíduos, as políticas de saúde e a oferta dos serviços de saúde.
Em seu livro, intitulado As geografias da saúde, Gratell (2002) reconhece
cinco abordagens, utilizadas na geografia, para analisar os problemas de saúde,
quais sejam: (i) abordagem positivista da geografia da saúde, fundamentada no uso
da estatística para descrever a disseminação das doenças no espaço; (ii)
abordagem sócio interacionista, referenciada pelos geógrafos como abordagem
humanística, em que são avaliadas as experiências subjetivas de saúde e doença
dos indivíduos, (iii) abordagem estruturalista em que o desenvolvimento do sistema
econômico mundial é tido como a raiz dos problemas de saúde; (iv) abordagem
estruturalista, que forma a prática social e as ações, porém cada prática e cada ação
criam e recriam as estruturas sociais. Os seres humanos são agentes que se
movimentam segundo intenções e projetos individuais no tempo e no espaço; e (v)
abordagem pós-estruturalista, baseada na nova saúde pública, entendida como a
mais recente de uma série de regimes de poder e conhecimentos que são
orientados para a regulação e a vigilância do corpo individual e do corpo social como
uma só totalidade.
Gratell (2002) admite, todavia, que as tentativas de categorizar as abordagens
teóricas, existentes na geografia da saúde, estão, certamente, destinadas a serem
imperfeitas e parciais, incapazes de iluminar todos os aspectos do panorama
intelectual. Portanto, as tentativas de classificação devem ser entendidas como uma
possibilidade de contar a história entre tantas outras.
O que se pode depreender das propostas de classificação apresentadas é
que as várias geografias da saúde estão ancoradas em bases teóricas que
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sustentam o desenvolvimento da ciência geográfica contemporânea e seus diversos
paradigmas. Em outras palavras, a relação homem e meio ambiente, do ponto de
vista epistemológico, se sustenta nas várias correntes do pensamento geográfico e,
também, reflete o movimento teórico metodológico, vivenciado por esses campos
epistemológicos da geografia. Essas correntes do pensamento geográfico são
influenciadas e influenciam as várias formas de compreensão do fenômeno saúde e
doença e sua relação com a sociedade, em cada momento histórico.
O texto que se segue pretende ser um breve percurso histórico, tendo como
objetivo, dentro deste estudo, esclarecer as várias formas de interpretação da
relação saúde e doença e o espaço geográfico.

2.1 Saúde e doença e o espaço geográfico

A preocupação de se estabelecer a relação entre as doenças e o meio
ambiente é retratada, na literatura médica e geográfica, desde épocas remotas.
(PAIM,

1997;

MARQUES,

1998;

BOUSQUAT;

COHN,

2004)

Existe

o

reconhecimento de que Hipócrates, 480 a.C., no seu trabalho intitulado Ares, Águas
e Lugares, fez o primeiro esforço sistemático para se construir as possíveis relações
causais entre os fatores do meio físico e as doenças.
No âmbito da medicina hipocrática, a doença era compreendida como o
desequilíbrio do homem com a natureza. Rosen (1994) considera que até o final
século XIX, essa obra foi a base teórica para a compreensão das doenças
endêmicas e epidêmicas2.
Chaple e Espinosa (1999) reconhecem que a obra de Hipócrates é uma das
mais importantes referências para geografia médica. Os autores citam, também, os
trabalhos do árabe Abdollafi (Abu Muhammad Addu`llatif) que viveu na Idade Média,
entre 1162 e 1231, e que escreveu Historiae Aegypti Compendium, somente
publicada em 1800. Segundo os autores, o texto, mesmo antes da publicação, já era
conhecido. O seu conteúdo apresentava uma descrição sobre a flora, a fauna, os
habitantes do Egito e as suas doenças.
2

A modificação da base da medicina hipocrática se deu com a bacteriologia que surgiu nas últimas
décadas do séc. XIX.

20

Além da obra de Hipócrates, como fundamento para a ciência da saúde,
foram também importantes os relatos e as observações, feitas por viajantes, sobre a
ocorrência de doenças, em diferentes partes do mundo. A expansão do espaço
geográfico da Europa para as Américas, Ásia e Austrália e o aumento das viagens
científicas e das empresas coloniais mostraram que era grande a demanda de
informações sobre as condições de saúde das diversas regiões. Segundo Rosen
(1989), foi nessa época que começam a aparecer os Inquéritos Regionais ou
Topografias Médicas. 3
As bases para a formação do pensamento da saúde pública, isto é, a
interpretação

sobre

o

fenômeno

saúde/doença,

em

parte

se

deve

aos

conhecimentos, produzidos pelo campo da geografia, fundamentalmente pelos
princípios da geografia médica, apresentados nas Topografias Médicas.
Uma das primeiras obras sobre geografia médica é a do alemão Leonard
Ludwig Finke (1747-1837) que publicou, entre 1792 e 1795, na cidade de Leipzig,
um livro intitulado “Versuch einer allgemeinen medizinish-praktischen Geographie”.
Finke divide a geografia médica em três partes: a geografia das doenças, a
geografia da nutrição e a geografia da atenção médica.

Na corrente médica

européia, Finke se situa entre aqueles que se encontravam preocupados em
compreender as causas das doenças. Acreditava-se, na época, que só uma rigorosa
observação do mundo poderia levar ao entendimento das causas das doenças.
(BOUSQUAT e COHN, 2004)
As topografias médicas eram tratados técnico-científicos que tinham como
referência a sistematização da observação e o registro dos fatos, além da análise e
da produção de modelos explicativos dos determinantes biológicos das doenças.

my book ... must how-ever, list everything responsible for the healthy or
unhealthy nature of each and every country: climate, form of government,
religious customs, morals, habits, diet, education and the like are the main
requirements for the discovery of the origin of disease”. (FINKE apud
CURTIS; TAKET, 1996, p.)

Como se pode observar, tinha-se, como preocupação, identificar as relações
de causa e efeito das doenças nas interações entre o meio físico e o social. As
3

Na Europa Central, nos estados germânicos, a elaboração dos relatórios sobre os diversos locais se
incluía entre os deveres dos médicos. Faziam parte dessa descrição, temas sobre as condições de
saúde, os dados meteorológicos e hidrográficos, as plantas e os modos de vida dos habitantes.
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topografias médicas se transformaram em um poderoso instrumento de poder
político dos médicos que passaram a fazer o controle do espaço social, por meio das
estatísticas de saúde e dos inventários de distribuição das habitações, pessoas e
doenças. (ROSEN, 1994)
Existe um grande número de publicações dessa área e pode-se observar a
forte influência que tiveram sobre a medicina da época, no que diz respeito ao
conhecimento das doenças, assim como, nas propostas de ações para o seu
controle. (URTEAGA, 1980)
O fenômeno da urbanização que se inicia na Europa, no período da Idade
Média, foi responsável por novos fatos, relativos à condição de vida humana e à
estrutura social. A partir de então, e, especificamente, no final do século XVIII, a
compreensão da vida nas cidades passou a ser questão fundamental para o
entendimento da saúde das populações. A construção dos modos de vida urbana
impôs problemas sanitários de toda ordem, como o suprimento de água, a limpeza
das ruas e o destino do lixo que se tornaram preocupações de ordem pública.
(ROSEN, 1994)
O fenômeno da revolução industrial, a constituição dos centros urbanos e os
novos modos de vida passaram a ser associados ao fenômeno saúde/doença da
população. O conhecimento desenvolvido, naquela época, mostrava a relação entre
as estatísticas vitais e a condição de vida das populações. Onde havia maior número
de pobres, se encontrava maior número de doenças e de mortes precoces. 4
Pode-se dizer que há uma modificação na interpretação da relação entre a
saúde/doença das populações e o espaço habitado. O espaço passa a ser
compreendido como... “o estado do ambiente físico e social que afetava a saúde
para o bem ou para o mal.” (ROSEN, 1994, p.169). A doença deixa de ser
interpretada como a conseqüência da ação dos fenômenos físicos, tais como as
condições climáticas, no corpo dos indivíduos e passa, então, a ser compreendida
como o reflexo das condições de vida. Exemplo dessa transformação pode ser
encontrado na teoria, elaborada por Rudolf Virchow, em 1849, segundo a qual a
doença epidêmica seria uma manifestação de desajustamento social e cultural.
(ROSEN, 1994)

4

Na França, em 1828, o relatório Villermé mostrou a relação íntima entre as taxas de morbidade e
mortalidade e as condições de vida das diferentes classes sociais, em Paris. (apud ROSEN, 1994,
p. 172)
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O trabalho da geografia médica, no início do século XIX, encontrava-se
relacionado à cartografia médica. Era feito o mapeamento da ocorrência das
doenças ou dos casos de morte. Em sua maioria, segundo Curtis e Taket (1996),
tratava-se de estudos descritivos que, em alguns casos, eram utilizados para sugerir
uma associação entre ocorrência da doença e fatores causais. Ainda, destacam as
autoras, existem relatos de estudos do século XIX, que tentam comprovar hipóteses
de causalidade de doença, utilizando-se de estudos ecológicos, sugerindo fatores do
meio ambiente como causas de determinadas doenças. Um clássico exemplo desse
tipo de estudo é o trabalho, desenvolvido por John Snow, sobre a transmissão do
cólera em 1855.
Sobre a influência das topografias médicas, John Snow (1813-1858), médico
inglês, epidemiologista de destaque, contribuiu com os seus estudos para a
compreensão da maneira de transmissão do cólera5. Em suas próprias palavras,
podem

ser

destacados

os

princípios

metodológicos,

utilizados

em

suas

investigações:
Jamais poderia ter descoberto a forma de transmissão do cólera se não
conhecesse a cultura e a maneira como viviam os trabalhadores na cidade
de Londres. Para falar sobre o cólera, é necessário fazer uma descrição
física dos locais, bem como dos hábitos do povo. (SNOW, 1855, p.142)

John Snow analisou várias e diversificadas fontes de informação, buscando
conhecer os fatos que pudessem ter relação com a epidemia do cólera. A partir das
informações coletadas, ele construiu mapas de distribuição da água de
abastecimento, dos trajetos dos esgotos, da localização dos casos das doenças e
dos óbitos. Assim, mostrou a importância das bases geográficas no estudo de
doenças. O artefato cartográfico possibilitou uma análise espacial da distribuição do
fenômeno da epidemia do cólera, na cidade de Londres, dentro do contexto social
da época.
Um de seus mapas demonstra o grande surto, ocorrido em 1854, no
subdistrito do Soho, nas proximidades da Broad Street, Golden Square e ruas
adjacentes. O mapa da figura 1 demonstra o espaço relativo das mortes que
ocorreram entre 12 de agosto e 30 de setembro de 1854 e a posição das bombas de
fornecimento de água.
5

Existia, mesmo antes da descoberta dos microrganismos, a visão de que as doenças eram
causadas por ação de agentes específicos que eram transmitidos de pessoas para pessoas.
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Figura 1 - Mapa da cidade de Londres com casos de cólera (pontos) e
poços de água (cruzes). (Adaptado do mapa original de Jonh Snow, 1854).

Com a espacialização dos dados, John Snow percebeu que a maioria dos
casos de cólera estava concentrada em torno do poço da Broad Street e ordenou
que este fosse lacrado. Atitude que contribuiu em muito para o controle da epidemia.
Esse caso forneceu evidência empírica para a hipótese, que foi comprovada
posteriormente, de que a cólera é transmitida por ingestão de água contaminada.
Para os geógrafos em geral, espacialistas e cartógrafos especialmente, o mapa de
John Snow tem sua importância central na história como um dos primeiros exemplos
que ilustra bem o poder explicativo da análise espacial, na compreensão da relação
entre saúde e meio ambiente.
No final do século XIX, a descoberta da bacteriologia deu origem à chamada
Revolução Pasteuriana que teve um enorme impacto sobre as formas de
intervenção médica, mudando o rumo do tratamento e do controle das doenças. Até
então, a ação sobre as doenças se dava de um modo amplo, coletivo, com base na
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teoria dos miasmas, que atribuía aos fluídos do ambiente um papel central na
determinação das doenças. (ROSEN, 1994)
Os trabalhos de Pasteur e de outros cientistas consolidaram o início da era
bacteriológica, relegando, definitivamente, a teoria miasmática da doença a um
segundo plano e, junto com ela, a importância do meio físico e social na
determinação das doenças. O meio ambiente físico perdeu seu papel central na
cadeia explicativa da doença, deixando de ser pensado de um ponto de vista
predominantemente social e transformando-se no local de interação entre os
agentes da doença e o hospedeiro humano. (BOUSQUAT; COHN, 2004)
A compreensão de que as doenças eram causadas por um microrganismo
específico fez com que as ações de intervenção e de cura fossem baseadas no
controle dos microrganismos, no desenvolvimento de antibióticos e que as medidas
de controle coletivo das doenças se traduzissem nas campanhas de vacinação.
No âmbito dos trabalhos, desenvolvidos pela geografia médica, pode-se dizer
que, durante a primeira metade do século XX, o período foi marcado por inúmeros
estudos cartográficos de distribuição das doenças infecciosas no mundo, em
especial na região dos trópicos. Esses estudos, segundo Bousquat e Cohn (2004),
revigoraram a tradição de suporte colonialista da geografia, firmando a idéia dos
trópicos como ambientes inóspitos que, de qualquer forma, deveriam ser conhecidos
e dominados.
Cabe, entretanto, destacar que fugindo à idéia do determinismo6 que aparece
fortemente na maioria dos estudos da geografia médica da época, os conceitos e o
trabalho do geógrafo francês, Max Sorre, no início do século XX, produziram
significativas contribuições para os conhecimentos no campo da geografia médica.
Do ponto de vista epistemológico, Max Sorre defendia a interpretação dos
fenômenos humanos no âmbito de sua complexidade, o que trouxe a possibilidade
de se realizar investigações de natureza interdisciplinar, debatendo com as

6

Havia a tentativa de compreender a relação entre ambiente físico e a sociedade, dando-se mais
ênfase às observações sobre o condicionamento da sociedade pelo ambiente físico, pois
acreditava-se que o homem era produto da superfície terrestre. Esse princípio conhecido como
determinismo ambiental tem sua base de sustentação nas idéias de seleção e de adaptação
natural, contidas na teoria evolucionista de Darwin. (Johnston, 1986).
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principais idéias correntes na época, em especial com as noções de região7 e
ecologia humana. (BOUSQUAT; COHN, 2004).
As idéias de Max Sorre são fortemente sustentadas pela visão defendida pelo
possibilismo. O possibilismo surge no âmbito da discussão sobre a relação
homem/natureza e como reação à visão determinista. Nesta corrente, o homem é
apresentado como agente ativo em relação ao meio ambiente. Os geógrafos
possibilistas “apresentavam um modelo em que o homem percebia o leque de usos
alternativos que ele poderia fazer do meio ambiente e selecionava aqueles que
respondessem a suas disposições culturais”. 8 (JOHNSTON, 1986, p.60)
Max Sorré introduziu em seu livro, Les Fondements de la géographie
humaine; lês fondements biologique; essai dùne écologie de l`homme, de 1947, o
conceito de complexo patogênico. O conceito reflete a posição do autor quanto a
sua percepção de conjunto dos planos físico, biológico e social da vida humana.
Refere-se, portanto, à complexidade de relações que está vinculada às doenças
infecciosas e que são de interesse dos médicos e biólogos. (MEGALE, 1984).
Max Sorré, ao lançar a operacionalização de sua proposta de complexos
patogênicos, introduziu o elemento tempo, em uma tentativa de se apropriar do
caráter histórico das relações estudadas. Assim...
Pela primeira vez, se tinha uma formulação de caráter histórico e que se
propunha mediar a relação meio-homem-doença. Nesse recorte, o papel do
homem não se restringia à função biológica em uma cadeia de doença; ou
seja, ele não é considerado apenas hospedeiro ou vetor; o homem “é sujeito
9
na transformação do ambiente” . (BOUSQUAT; COHN, 2004, p.557)

O conceito de complexo patogênico é importante para análise do
conhecimento sobre a relação entre o espaço geográfico e a saúde das populações,
pois, segundo consideração feitas por Czeresnia e Ribeiro (2000), ele amplia o
poder analítico e explicativo do fenômeno saúde/doença, para além de uma
concepção restrita à descrição das influências do meio físico.
7

A Geografia Universal, produção da Escola Clássica Francesa, procurava cobrir o conhecimento de
toda a terra, tendo como base divisões macro-regionais. "A região é considerada como o campo
dinâmico onde se desenvolvem relações múltiplas e complexas entre o homem e seu meio
ambiente." (AMORIM FILHO, 1988). Como característica dos princípios orientadores da escola
Francesa, destacam-se a eleição da ação humana como fio condutor e a importância dada aos
processos de evolução das civilizações.

8

O debate ente essas duas correntes prosseguiu até a década de 1960.

9

Grifos dos autores.
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Max Sorre, também, é reconhecido por ser um dos primeiros autores a fazer
referência à importância dos mapas dos serviços de saúde, para a leitura e a
compreensão de uma forma dinâmica do padrão de distribuição das doenças.
Ao analisar a saúde urbana como um velho tema que, atualmente, traz novas
discussões, Guimarães (2001) reconhece que o trabalho de Max Sorre, apesar de
aproximar a geografia da temática higienista, sobre a saúde/doença, nas primeiras
décadas do século XX, não se mostrou promissor para o avanço da interpretação da
saúde urbana. Um dos problemas, levantados por Guimarães (2001), é de que o
modelo, formulado por Sorre, é limitado para a compreensão das mudanças do
quadro das patologias que passou da diminuição da ocorrência das doenças
infecciosas, para maior incidência de doenças crônico-degenerativas, observadas,
atualmente, nos grandes centros urbanos.
Como marco do renascimento da geografia médica, nos meados do século
XX, Bousquat e Cohn (2004) se referem à criação da Comissão de Geografia
Médica de Saúde e Doença, da União Geográfica Internacional, em 1952. A
comissão contava com a participação de nomes relevantes como Max Sorré e
Jaques May. Para as autoras, a importância da comissão se deve ao fato de
significar o início de um movimento internacional que buscava a produção de
conhecimento mais específico sobre a relação saúde-espaço, tentando uma
elaboração distinta dos estudos descritivos, tradicionalmente desenvolvidos pela
área.
Os estudos relacionando saúde e espaço, a partir da década de 1950, são
fortemente influenciados pela Geografia Teorético Quantitativa. Cabe, aqui, abrir um
parêntese para expor os conceitos fundamentais, defendidos por essa corrente da
geografia, com o propósito de facilitar a compreensão dos trabalhos, desenvolvidos
pela geografia da saúde que tem, como referência, os princípios da Geografia
Teorético Quantitativa10.
Foram profundas as transformações, ocorridas na geografia, em decorrência
da revolução epistemológica e paradigmática, dos anos 1950/1960. Modificaram-se
os objetivos da disciplina, assim como seus métodos e técnicas, utilizados para
produzir conhecimento. Uma das principais transformações ocorridas foi a
substituição da perspectiva excepcionalista, abordagem idiográfica (acontecimento
10

Geografia médica tradicional (CURTIS, 1994) ou abordagem positiva da geografia da saúde
(GRATELL, 2002)
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único), utilizada pelas escolas clássicas da geografia, por uma abordagem
nomotética11 que dominava as chamadas ciências de ponta da época. (AMORIM
FILHO, 1985)
Como crítica às alegações, consideradas “excepcionalistas”, da geografia
regional, Shafaer (1953)12 recomendava que a disciplina adotasse a filosofia e os
métodos da escola positivista da ciência. “Uma ciência é caracterizada por suas
explicações, e as explicações requerem leis” (SHAFAER apud JOHNSTON, 1986, p.
74). A geografia, de acordo com Shafaer, era a fonte de leis sobre a localização, que
podiam ser usadas para diferenciar as regiões da terra.
Frente à sede do rigor na ciência e com a possibilidade dessa sede ser
satisfeita por meio da adoção da linguagem matemática, a geografia assumiu uma
nova postura na produção de conhecimentos. Houve a utilização do método
quantitativo, de forma aprofundada, maior rigor na coleta de dados e uso de testes
"verdadeiramente científicos"13 de validação dos dados de pesquisa, assim como,
também ocorreu predominante utilização do método indutivo de raciocínio abstrato e
generalizações conseguidas através de teorização adequada, lógica e metodologia
sólida.14
Também, podiam ser observadas modificações essenciais no trabalho
cotidiano dos geógrafos, principalmente daqueles ligados às atividades de campo.
Passou-se a exigir maior racionalidade e o uso de instrumentos de precisão tidos
como mais confiáveis do que a observação empírica e subjetiva. A sensibilidade do

11

Perspectiva nomotética salienta a generalização, procurando oferecer enunciados que caracterizem
e expliquem o funcionamento dos fenômenos, independentes do tempo e do espaço, e
favorecendo a aplicação de leis e modelos. (AMORIM FILHO, 1985).

12

Shafer foi um dos primeiros geógrafos a fazer a crítica à geografia regional nos Estados Unidos. O
autor é referenciado por aqueles que buscam as origens da geografia teorético quantitativa.
(JOHNSTON, 1986).

13

Termo utilizado por Amorim Filho, 1985. Grifos nossos.

14

Esta corrente de pensamento geográfico baseava-se no método positivista, que foi desenvolvido
por um grupo de filósofos da escola de Viena, nas décadas de 1920 e 1930. Este método está
baseado na concepção de mundo objetivo, no qual há uma ordem esperando para ser descoberta.
Uma vez que aquela ordem ou padrões são descobertos ela não pode ser contaminada pelo
observador.
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olhar, enfatizada por Humbold como fundamental para a descrição da paisagem,
deixava de ser confiável15.
A geografia assumia a sua importância à medida que lançava mão de um
arsenal teórico e metodológico que possibilitaria a pesquisa de problemas
contemporâneos, com a eficácia máxima da ciência, explicações lógicas, soluções
possíveis e com viabilidade de aplicação prática.
Para Corrêa (1995) foi na geografia teorético quantitativa que a categoria
espaço apareceu pela primeira vez como conceito-chave da disciplina. Além disto, o
autor considera que o conceito de paisagem é deixado de lado e os conceitos de
lugar e território não são significativos nessa corrente de pensamento. O conceito de
região é reduzido, passando a ser considerado como o resultado de um processo de
classificação de unidades espaciais, segundo procedimentos de agrupamento e de
divisão lógica com base em recursos estatísticos.
Com respeito à utilização da linguagem matemática na geografia teorético
quantitativa, as proposições, defendidas por Bunge, são enfáticas: “a geografia é a
ciência das relações e inter-relações espaciais, a geometria é a matemática do
espaço; logo, a geometria é a linguagem da geografia.” (BUNGE, 1962, apud
Johnston, 1986, p.93)
Segundo Johnston (1986), apesar da afirmativa de Bunge, o que se observou,
no desenvolvimento dos estudos da geografia teorético quantitativa, foi maior
emprego da estatística descritiva e inferencial para a resolução dos problemas
espaciais do que da geometria.
Sobre a concepção de espaço como uma matriz matemática, utilizada pelos
estudos de geografia urbana, dentro da perspectiva teorética quantitativa, vale
destacar o pensamento de Berry:
Do ponto de vista geográfico, enfatiza o espaço com relação às
distribuições, à integração, às interações, à organização e aos processos.
Todos esses dados podem ser agrupados em uma única matriz, na qual os
lugares formam as linhas, e as características, as colunas: cada célula
16
define um fato geográfico . (BERRY apud JOHNSTON, 1986, p. 116):

15

Para Humbold, não havia nenhuma incompatibilidade entre o método experimental de comparação
dos verdadeiros segredos da natureza (...) e uma apreciação emocional da sublimidade da
natureza. (AMORIM FILHO, 1998, p.137).

16

Grifos nossos.
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A geografia teorético quantitativa irá reconhecer o espaço relativo, no qual a
localização depende do gênero de coordenadas escolhidas. A categoria espaço diz
respeito aos arranjos espaciais de estruturas espaciais – a diferenciação de área nas
atividades humanas e nas relações espaciais que isto produz – e o papel da
distância como uma variável que influencia a natureza desses arranjos.
Apesar das várias críticas existentes sobre os princípios defendidos pela
geografia teorético quantitativa, Corrêa (1995) considera que as representações
matriciais e topológicas podem ser vistas como meios operacionais que permitem
gerar conhecimento sobre localizações, fluxos, hierarquias e especializações
funcionais que podem ajudar na compreensão da organização espacial. Para tanto,
deve-se libertar de alguns de seus pressupostos como planície isotrópica,
racionalidade econômica, a competição perfeita e a a-historicidade dos fenômenos
sociais.
A geografia teorético quantitativa possibilitou um aumento significativo na
variedade de temas abordados nos estudos geográficos e a ampliação dos
problemas investigados pela geografia da saúde, sobretudo nos países de língua
inglesa. Sob o ponto de vista de autores como Bousquat e Cohn (2004) observa-se
que
[...] embora não tenha conseguido romper com a concepção de espaço
presente na geografia tradicional, merece ser destacado, pois marca a
história da geografia médica e da saúde pública por dois ângulos. O
primeiro deles, mais evidente, diz respeito à incorporação de técnicas
metodológicas de análise, centradas na estatística e na matemática. O
segundo, mais sutil, influenciou no aumento da variedade dos temas
abordados e de experiências interdisciplinares, liderado por esse grupo.
(BOUSQUAT; COHN, 2004, p. 565)

Para Gratell (2002), a maioria dos geógrafos que trabalham com os temas da
saúde se utiliza da abordagem fundamentada na geografia teorético quantitativa. A
investigação se inicia, de fato, com o mapa das taxas de incidência da doença. Os
mapas são a representação de algo definido pelos padrões médicos, e, a partir daí,
são formuladas algumas questões tais como: há um padrão espacial de distribuição
das taxas ou não? O que explica a localização de taxas acima da média em
determinada área? Dados adicionais são buscados com a finalidade de examinar se
as taxas podem ser explicadas por uma ou mais variáveis que podem estar
espacialmente

associadas

com

a

doença.

As

associações

são

testadas
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estatisticamente, utilizando-se de uma série de modelos formais, destinados ao teste
de hipótese e explicação da variação na incidência.
No período do pós-guerra, do século XX, a maioria dos trabalhos de geografia
médica estava relacionada ao estudo do padrão espacial de doenças específicas
tais como câncer, doenças coronarianas, etc., e sua relação com fator particular do
meio ambiente. Os resultados dos trabalhos pretendiam influenciar as políticas de
saúde, assim como, a oferta de serviços de saúde. Foi nessa época, que a geografia
médica era reconhecida como potente ferramenta para auxiliar, com respostas
rápidas, na solução dos problemas de saúde. Na maioria, se tratava de estudos
seccionais do padrão espacial da doença, em um determinado ponto no tempo.
(CURTIS; TAKET, 1996)
Ainda na segunda metade do século XX, podiam ser citados os estudos sobre
a difusão de doenças, sobretudo as doenças infecciosas, caracterizados pela
análise da doença, ao longo do tempo e no espaço. Pode-se fazer referência ao
trabalho de Cliff e Smallman-Raynor, de 1992, primeiro estudo realizado sobre a
descrição da variação geográfica da incidência da AIDS em Uganda, África, e aos
trabalhos de Peter Gould e Wallece (1994), sobre a propagação da epidemia da
AIDS, nos Estados Unidos. Esses geógrafos demonstraram por meio de mapas que
a AIDS, inicialmente, se concentrava em áreas urbanas de maior aglomeração e,
depois, seguindo um padrão de difusão hierárquica, através dos grandes corredores
de transporte, ocorreu a disseminação para cidades menores.
Além dos clássicos trabalhos citados acima, Gratell (2002) faz referência a
vários estudos, publicados por Peter Hagget e Andrew Cliff, sobre a difusão espacial
e temporal de doenças infecciosas17. O autor afirma que, atualmente, existe um
corpo de conhecimento, nessa área, que permitiu a formulação de modelos
matemáticos capazes de fazer a previsão da disseminação futura das doenças. São
recursos

importantes

que

possibilitam

montar

estratégias

de

controle

da

disseminação de doenças e prevenção de grandes epidemias.
Atualmente, os temas trabalhados pela geografia da saúde, dentre outros,
dizem respeito: ao padrão espacial de distribuição da saúde e da doença; à provisão
de serviços de saúde; à interação entre níveis de diferença espacial da formulação
17

Como exemplo de trabalho recente dentro da geografia médica pode ser citado o “Atlas of disease
distributions “ (CLIFF; HAGGET, 1988)

31

de políticas e organização de serviços; às condições do meio ambiente e causas de
doença; aos estudos comparativos das diferenças sociais e ou diferentes
comunidades ou grupos em termos da experiência com a saúde ou com os serviços
de saúde; à importância da noção sobre espaço e comunidade na compreensão das
condições de saúde das populações. Destaca-se, também, a expansão de um tipo
de estudo que visa observar os potenciais efeitos sobre a saúde humana, gerados
por alterações climáticas. (CURTIS; TAKET, 1996; GRATELL, 2002; CURTIS, 2004)

2.2 Geografia da saúde no Brasil

Segundo Lacaz (1972), uma das primeiras obras de geografia médica,
publicada no Brasil, é “Du climat et dês Maladies du Brésil ou Statistique Médicale de
cet Empire” ,de autoria de Joseph François Xavier Sigaud, médico francês, em 1844.
Além dessa obra, na literatura sobre a geografia de saúde, no Brasil, há destaque
para o trabalho de Josué de Castro, que fugindo à determinação dos condicionantes
climáticos do ambiente natural, discute, abertamente, a influência das formas da
organização social do espaço nas condições de saúde das populações. Seu livro,
Geografia da Fome, de 1946, segundo Rojas e Barcellos (2003), pode ser
considerado a primeira obra de geografia da saúde, publicada por um latinoamericano. Em sua obra, Geopolítica da Fome, de 1951, o autor situa as condições
de fome do nordeste como um problema de saúde pública, causado por quadros
social e político perversos.
Em 1949, o médico Samuel Pessoa publica obra intitulada Problemas
Brasileiros de Higiene Rural. Assim como Josué de Castro, Pessoa (1949), em sua
obra, incorpora de forma explicita as associações de fatores geográficos e fatores
sociais como determinantes das condições de saúde. Por esse fato, seu livro, é
considerado como uma das mais importantes contribuições para a análise das
relações entre as endemias e a organização do espaço, no Brasil. (ROJAS;
BARCELLOS, 2003)
Na obra de Carlos da Silva Lacaz (1972), Introdução à Geografia Médica no
Brasil, pode-se encontrar uma descrição detalhada dos fatos da geografia física e da
geografia humana, considerados essenciais pelo autor, para a compreensão do
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fenômeno saúde/doença. Na obra, o autor aborda: população urbana e rural; grupos
etários; habitações dos brasileiros; tipos e aspectos do Brasil; assistência médica no
Brasil; recursos humanos; ensino médico e demanda quantitativa; movimentos
migratórios e doenças infecciosas e parasitárias, no Brasil. Em grande parte dela, o
autor se ocupa da descrição da geografia das patologias infecciosas e não
infecciosas prevalentes no Brasil, naquela época.
O trabalho de Lacaz, segundo Bousquat e Cohn (2004), é marcado por um
importante grau de determinismo no campo da geografia médica, em que o homem
era reduzido a parte integrante da paisagem geográfica, submetendo-se a vários
obstáculos. Os fatores considerados pelo autor como determinantes das doenças
são: o clima, solo e relevo, paisagem botânica e zoogeográfica, hidrografia, moradia,
tipos de habitação e fatores de ordem cultural. Os fatores sociais listados situam-se
no mesmo patamar dos fatores físicos e biológicos.
Para Ferreira (2000), atualmente, há um campo teórico bem formulado sobre
geografia urbana que tem permitido à geografia médica brasileira se libertar de sua
tradição, que consiste na descrição das endemias rurais, como o fizeram Samuel
Pessoa e Carlos Lacaz, para avançar no sentido da compreensão das doenças
emergentes dos centros urbanos.
O fim da década de 1980 é reconhecido como marco para o “reaparecimento”
de estudos, na área da saúde pública, em que a temática do espaço e da
localização do fenômeno saúde/doença aparece como destaque. A reaproximação
da temática do espaço geográfico na saúde pública se justifica em função da
concepção do fenômeno saúde/doença, defendido pelo movimento da reforma
sanitária da época18, e pela adoção dos princípios do planejamento estratégico nas
ações de saúde pública. O território passa a ser princípio para a organização dos
serviços de saúde, para garantia da saúde como direito como previsto pela
Constituição Federal, de 1988, para adoção de uma política pública que garantisse o
direito à saúde e a diminuição das desigualdades em saúde. (ROJAS; BARCELLOS,
2003; CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005)
No âmbito da saúde pública, tem ocorrido, nas últimas duas décadas, no
Brasil, uma reaproximação das categorias espaciais que tem permitido resgatar
18

A saúde está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio
ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde e à
informação”. (CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE, 8, 1986).
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problemas como epidemia e endemia que, durante muito tempo, foram tratados de
forma a - espacial, dentro de cenários de grande complexidade. MARQUES (1998)
aponta que a realização de um diálogo consistente, teoricamente bem informado por
áreas como a geografia, a cartografia, a sociologia, o urbanismo e a antropologia,
entre outras disciplinas, possibilitará a realização de análises espaciais ricas e
profícuas pela saúde pública.
Em 1998, Alberto Najar e Eduardo Marques publicaram o livro intitulado
Saúde e Espaço em que apresentam uma coletânea de estudos metodológicos e
técnicas de análise espacial, realizados no Brasil, sendo reconhecido como uma
importante contribuição para suprir, em língua portuguesa, os conhecimentos sobre
a utilização do geoprocessamento aplicado à saúde.
Para Najar e Campos (2003), é recente a utilização sistemática de técnicas de
mapeamento, para análise da distribuição espacial de eventos de saúde, no Brasil.
Há, também, uma concordância em que a incorporação de técnicas de análise
estatística espacial e de geoprocessamento podem aprimorar o entendimento do
espaço na produção e na difusão de doenças e de outros agravos à saúde,
tornando-se, assim, um instrumento valioso não apenas de visualização de dados
georeferenciados, mas, também, de modelagem espacial.
Segundo Antunes (2002) e Rojas et al. (2003) observaram que 11% dos
trabalhos, apresentados no IV Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em 1998,
utilizaram análise baseada em áreas e algum recurso do mapeamento da ocorrência
de doenças. Os estudos estavam relacionados à vigilância à saúde ou à avaliação
de hipótese que estabeleciam relações entre condições de desenvolvimento social e
ocorrência das doenças. Os autores apontaram como limite da utilização da análise
espacial, em saúde, a dificuldade de acesso aos bancos de dados.
Os estudos, que tentam analisar a relação entre a ocorrência das doenças e a
sua distribuição nos espaços sociais, têm sido incrementados pelo crescente acesso
a bases de dados epidemiológicos e pela disponibilidade de ferramentas estatísticas
e cartográficas computadorizadas. Os modelos explicativos têm, como referenciais,
as variáveis espaciais e os indicadores de caracterização dos espaços.
(BARCELLOS, 2000).
Na revisão de literatura sobre a utilização de análise espacial em estudos
ecológicos, na área de saúde pública, realizada por Carvalho e Souza-Santos
(2005), no período compreendido entre os anos de 1999 e 2004, foram encontrados
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vinte e oito trabalhos brasileiros dos quais dezessete se referiam a estudos de
doenças transmissíveis e não foi encontrado nenhum estudo sobre doenças
crônicas.
Para estes autores, a evolução temporal das publicações analisadas
evidencia a presença marcante de trabalhos brasileiros no cenário internacional. O
total de artigos brasileiros, publicados nesse período, significou 48,3% do total dos
artigos, encontrado na literatura internacional. Como reconhecimento do crescimento
do número de trabalhos, no campo da análise espacial, em saúde, no Brasil, os
autores citam a publicação, em 2001, de um fascículo temático da revista Cadernos
de Saúde Pública, intitulado Análise de Dados Espaciais em Saúde.
Os métodos de análise espacial na saúde coletiva vêm sendo usados
principalmente em estudos ecológicos, na detecção de aglomerados
espaciais ou espaço-temporais, na avaliação e monitoramento ambiental e
aplicado ao planejamento e avaliação e uso de serviços de saúde.
(CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005, p.362)

Há que se destacar a realização do II Simpósio de Geografia da Saúde, no
Rio de Janeiro, em 2005, com a participação de vários estudiosos da área e com a
apresentação de um grande número de trabalhos, desenvolvidos em vários locais do
Brasil. Além disso, o Congresso Mundial de Saúde Pública, em 2006, também
realizado no Rio, teve presença marcante de temas da geografia da saúde e grande
volume de pessoas interessadas nos temas debatidos pelas mesas redondas.
Vários são os estudos empíricos que se fundamentam na idéia de se
estabelecer

vínculos

possíveis

entre

o

fenômeno

saúde/doença

e

suas

manifestações, nos diferentes espaços sociais intra-urbanos e regionais. Entre os
temas encontrados na literatura nacional, destacam-se, dentre outros: saúde e meio
ambiente e diferenciais intra-urbanos nos aspectos de risco saúde (BARCELLOS,
1998; SOUZA et al., 2001); mortalidade do adulto (DRUMOND JÚNIOR., 1999);
violência (BARATA, 1999); doenças infecciosas (OLIVEIRA, 2001; SZWARCWALD,
2001); doenças endêmicas (ALBUQUERQUE, 1999), etc.
Entretanto, apesar da clara expansão de estudos que mostram a localização
espacial dos eventos de saúde e os Sistemas e Informações Geográficas (SIG),
Carvalho e Souza-Santos (2005) reconhecem que os métodos e softwares,
necessários

ao

aprofundamento

dessa

abordagem,

apresentam

limitações,
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ocasionadas pelas dificuldades de uso e pelo desconhecimento por parte de
pesquisadores e profissionais da área da saúde.
A respeito de estudos sobre as diferentes condições de saúde no espaço
intra-urbano do município de Belo Horizonte, podem ser citados os trabalhos de
Almeida et al. (2001) em que foi realizada uma análise sobre a mortalidade infantil,
por área de abrangência dos Centros de Saúde do município, nos anos de 1994 a
1996, e o estudo de Oliveira (2001) sobre a distribuição espacial da leishmaniose
humana e canina, nos anos de 1994 a 1997. Cabe também citar o estudo de Caiaffa
et al. (2005) cujo objetivo foi determinar o modelo espacial de distribuição de
mortalidade e morbidade de cinco problemas de saúde, encontrados em Belo
Horizonte: homicídio, gravidez na adolescência, hospitalização por asma em
menores de 5 anos, dengue e leishmaniose visceral.
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3 A CÁRIE DENTÁRIA

A cárie dentária é uma doença crônica infecciosa que provoca a destruição
dos tecidos dentários de indivíduos vivos. É uma doença de origem bacteriana que,
segundo Maltz (2000), se constitui em processo dinâmico que se inicia com a
desmineralização submicroscópia do esmalte, podendo levar à perda de substância
dental com a formação de cavidade até a destruição total do dente. A cavidade é a
seqüela resultante do processo de desenvolvimento da doença e, não, a doença em
si, como, às vezes, equivocadamente, tem sido considerada. Nos estágios
avançados de sua progressão, produz a necrose da polpa dentária, órgão onde se
localizam terminações nervosas e vasos sangüíneos.
No que diz respeito à etiologia da cárie dentária, os estudos desenvolvidos,
em sua maioria, tentam explicar a doença, direcionando maior enfoque para a
dinâmica dos processos biológicos envolvidos. Embora se considere que seja
fundamental a compreensão dos eventos que ocorrem nos tecidos dentários, não se
tem como propósito deste estudo realizar uma discussão sobre este enfoque. O que
se pretende, neste capítulo, é fazer uma reflexão a respeito da distribuição da cárie
dentária nas populações e de seus determinantes sociais, assim como apresentar o
atual estado da arte, sobre a relação entre condição de vida e situação de cárie
dentária, destacando aspectos das desigualdades de manifestação da doença em
populações e em espaços geográficos distintos.

3.1 Modelos explicativos de ocorrência da doença

Ao longo da história, são várias as teorias que tentam explicar a ocorrência da
cárie dentária. A ocorrência da doença foi observada desde os primeiros tempos da
vida humana19. Material antropológico correspondente à Idade da Pedra, período em
que humanos começaram a cultivar a terra, criar animais e processar os alimentos
por meio de cozimento, demonstra um percentual de 60 a 70% de crânios com cárie.
(TOLEDO; BEZZERA, 1996)
19

Estudos esqueléticos demonstraram a ocorrência da doença há 500.000 anos. (HARDWICK apud
MALTZ, 2000)
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Na Idade Antiga, a idéia de que a cárie era causada por um verme esteve
presente, durante algum período. Segundo Newbrun (1988), evidências foram
explicitadas nos escritos de Homer e nos conhecimentos tradicionais populares da
China, Índia, Finlândia e Escócia.
Todas as doenças, incluindo a cárie, para os gregos da Idade Antiga, podiam
ser explicadas por um desequilíbrio dos quatro humores que compunham o corpo
humano. Hipócrates, enquanto aceitava a filosofia grega prevalecente, deu atenção
à estagnação dos alimentos e sugeriu que tanto fatores sistêmicos quanto locais
estavam relacionados à causa da cárie. Existem relatos de que Aristóteles, como um
astuto observador, percebeu que figos macios e doces grudavam nos dentes,
apodreciam e causavam estragos. (NEWBRUN, 1988)
Um significativo aumento da prevalência de cárie dentária foi observado na
população ocidental européia por volta do século XVII, período este em que houve
modificação dos hábitos alimentares, em função da intensificação do mercado de
milho e do desenvolvimento da indústria de cana-de-açúcar nas colônias tropicais.
Nesse período, observou-se um rápido aumento no consumo de xaropes e alimentos
adoçados que eram especiarias limitadas às classes sociais mais ricas. Para
Lesche, apud Roncalli (2004), as curvas de incidência de cárie dentária e de
consumo mundial de açúcar são coincidentes. Na metade do século XIX, a utilização
dos alimentos adoçados já ocorria em todos os segmentos de população tanto na
Inglaterra como nos Estados Unidos.
No início do século XX, houve um aumento dramático na incidência de cárie
nas superfícies proximais e oclusais, além das lesões na junção esmalte/cemento.
Observou-se, também, o aumento da ocorrência de cárie na dentição decídua. Ainda
nesse século, no período da Segunda Grande Guerra Mundial, em muitos países da
Europa, onde houve dificuldade de consumo de açúcar, doces prontos e farinha
refinada, pode-se observar uma queda na prevalência de cárie dental. Quando o
acesso a esses alimentos voltou à normalidade, os níveis de cárie voltaram a
aumentar. (TOLEDO; BEZZERA, 1996)
Embora a doença cárie sempre tenha feito parte da vida humana, parece
coerente que as mudanças na dieta, durante os últimos séculos, com a introdução
da farinha refinada e o aumento da disponibilidade de sacarose, sejam as prováveis
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explicações para o aumento gradual na ocorrência de lesões de cárie, que culminou
com prevalência e incidência muito altas, na Europa, na metade do século XX20.
Por outro lado, deve-se considerar que não se trata simplesmente de doença
causada por uma mudança de hábito alimentar. Existe, também, a compreensão de
a cárie dentária ser uma doença, vinculada ao processo civilizatório, uma vez que
seu maior incremento não está somente relacionado a um agente bacteriano ou
mesmo a determinadas características orgânicas de um povo, mas a modificações
do modo de vida humana nas sociedades ocidentais. (RONCALLI, 2004)
O modelo etiológico de explicação da ocorrência da cárie dentária, que
prevaleceu durante grande parte do século XX, foi influenciado pelo modelo
unicausal de determinação das doenças, advindo da chamada revolução bacteriana,
do final do século XIX. A partir de então, parece que houve um consenso geral de
que o único fator imprescindível para a manifestação da cárie dentária era a
presença de microrganismos21.

A teoria químico-parasitária de Miller, de 1890,

propunha, pela primeira vez, que a doença era resultado de um processo de
dissolução ácida, provocada pela fermentação dos carboidratos, retidos nos dentes,
por bactérias presentes na boca. (RONCALLI, 2004)
Segundo

Thylstrop

e

Fejerskov

(1995),

a

função

essencial

dos

microrganismos, na ocorrência da cárie dentária, foi estabelecida, no final do século
XIX, mas a evidência científica foi estabelecida no meio da década de 40 do século
XX, quando foi mostrado, em animais, que a lesão de cárie oclusal poderia ser
prevenida com o uso de penicilina.
Seguindo o princípio da história natural da doença22, o modelo etiológico da
cárie dentária, mais simplificado, estabelece a relação entre hospedeiro que, em
20

Populações nativas em diversas regiões do mundo como os aborígines da Austrália, Nova Zelândia
entre outros, tinham baixa prevalência de cárie antes da modificação dos hábitos alimentares. A
incorporação de alimentos, processados e refinados como sacarose, levou a um aumento na
prevalência da doença.

21

Observam-se, no desenvolvimento da cárie dentária, vários tipos de microrganismos que fazem
parte da microbiologia, residente na cavidade bucal. O modelo clássico do postulado de Koch que,
no final do século XIX, atribuía a cada doença um microrganismo específico, no caso da cárie
dentária deve ser descartado. (THYLSTROP; FEJERSKOV, 1995).

22

História Natural da Doença significa o conjunto de processos interativos, compreendendo “as interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu
desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente,
[...], passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito,
invalidez, recuperação ou morte”. (LEAVEL; CLARK apud ROUQUARYOL; ALMEIDA FILHO,
1999, p 17).
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geral, é sinônimo de dente, agente, considerado como o microrganismo e meio
ambiente, que, no caso da cárie dentária, se reduz à dieta ou, até mesmo, ao
açúcar.
Na busca de melhor explicar a ocorrência da doença, este modelo foi
complexificado, incorporando, dentro de cada um dos três fatores, inicialmente
estabelecidos, outros muitos fatores, considerados, também, importantes, envolvidos
no desenvolvimento da doença. Dentre eles, pode-se fazer referência à estrutura do
esmalte, à quantidade e qualidade de saliva, à resposta imunológica, ao
comportamento e às atitudes do hospedeiro. Ainda, à qualidade e à quantidade da
placa bacteriana, ao substrato bacteriano com relação ao agente e ao nível cultural e
socioeconômico com relação ao meio ambiente.
Para Thystrop e Fejerskov (1995), a identificação das várias causas da
doença como uma condição multifatorial não permite uma linearidade de raciocínio
entre causa e efeito. Portanto, no caso da cárie dentária, considera-se determinante
qualquer fator que possa contribuir para a perda de esmalte do dente. Inclusive, as
interações entre esses fatores devem ser assim consideradas, visto que sua
complexa rede determina a saúde ou a doença dental.
Ainda com relação aos fatores que influenciam a ocorrência da doença,
existem aqueles que são considerados como fatores mascaradores. Segundo Maltz
(2000), são fatores que interferem no processo das doenças, em geral, e da cárie,
em particular. Esses fatores compõem o meio “biopsicosocial”23 em que o indivíduo
está inserido.
Na análise do modelo das complexas inter-relações dos fatores associados
ao desenvolvimento da doença cárie, Thystrop e Fejerskov (1995) informam que,
propositadamente, colocaram vários fatores socioeconômicos e comportamentais na
periferia externa do modelo, para indicar que esses fatores não devem ser
considerados como determinantes. E ainda argumentam que...
Esses fatores, de acordo com o nosso critério, são considerados
confundidores, porque nem sempre são iguais em todas as sociedades, ao
passo que as determinantes biológicas provavelmente serão as mesmas em
qualquer população do mundo. (THYLSTROP; FEJERSKOV, 1995, p.216)

23

Termo utilizado pela autora.
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Essa concepção sobre a cárie dentária, defendida pelos autores, reflete a
visão positivista da doença, isto é, uma visão de que a doença é tida como alteração
de órgãos e sistemas do corpo humano e que desconsidera os indivíduos, o seu
contexto histórico e social.
Por outro lado, tomando-se como referência o modelo da determinação social
da doença, existe a possibilidade de uma outra visão sobre o efeito dos
condicionantes sociais da vida dos indivíduos na sua situação de saúde e de
doença.

Neste

sentido,

considera-se

que

a

condição

socioeconômica,

o

comportamento, as atitudes perante a vida e o nível de conhecimento, como
envolvem limitações e hábitos inerentes a grupos ou populações, freqüentemente
assumem fundamental importância na explicação da ocorrência das doenças.
Autores como Nadanoviski e Sheiham (1997) argumentam que alguns fatores,
considerados de grande importância como a presença de microrganismos e o
consumo de sacarose, passam a ter importância relativa na presença das condições
sociais de existência dos indivíduos.
Ainda cabe destacar que a cárie não é uma doença que tem um curso linear,
que após ter se iniciado leva, inevitavelmente, à formação de cavidade e à possível
perda do dente. A doença pode se interrompida em qualquer uma de suas fases. De
maneira geral, observa-se na literatura revisada, que ainda há uma grande
dificuldade de compreensão de como ocorrem as inter-relações dos diversos fatores
associados na ocorrência da doença.
Tomando-se, como referência, que a condição de cárie dentária, encontrada
nas populações é, sobretudo, um problema de ordem social e que, nesse sentido,
reflete a condição de vida a que estão expostos os vários grupos humanos,
pretende-se descrever, no próximo trecho, a sua forma de manifestação nos vários
contextos sociais.

3.2 Epidemiologia da Cárie dentária

Um dos fatos mais destacados na literatura sobre a cárie dentária é a
extraordinária redução na sua manifestação, observada desde o início da década de
70 do século XX. Em vários países industrializados, houve um forte declínio na
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média geral dos dentes acometidos pela doença, e um significativo aumento no
número de pessoas completamente livres de cárie.
Para Weynne e Medeiros (2001), nos últimos vinte e cinco anos, do século
XX, pode-se observar um constante declínio na prevalência, incidência e velocidade
de progressão das lesões de carie em crianças e adolescentes, de todo o mundo,
inclusive em países geograficamente afastados e com diferentes tipos de serviços
de atenção odontológica. Houve um aumento considerável no número de crianças
livres de cárie e uma redução na prevalência em índices entre 60% e 80%.
Segundo Nadanovsky (2000), o índice CPO-d24, em crianças de 12 anos de
idade, no início da década de 1970, era de 5 na Suíça, 6,9 na Finlândia e 4,8 na
Inglaterra e País de Gales. Cerca de vinte anos depois, o índice foi reduzido para
aproximadamente 1 nesses países e, também, em outros países industrializados e
ricos.
A partir da análise dos dados disponíveis no Global Oral Data Bank de 2004,
da Organização Mundial de Saúde sobre condição de cárie dentária, em crianças de
12 anos de idade, de cento e oitenta e quatro países, Roncalli et al. (2004)
observaram que existiam diferenças entre as regiões analisadas25 e que, também,
podia-se detectar um declínio da prevalência de cárie dentária, desde 1970 até o
ano 2000.
Além disto, os autores destacaram as diferenças encontradas entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, o problema da
cárie

dentária

na população

infantil

parecia

estar

resolvido,

nos

países

subdesenvolvidos e em desenvolvimento ainda existia uma alta prevalência da
doença, porém, em um número menor desses países, houve um aumento da
incidência.
Ainda comentam os autores,

24

O índice CPO-d, é o índice destinado a avaliação da condição de cárie dentária nas populações.
Ele significa o total de dentes (C) cariados, (P) perdidos e (O) obturados encontrados nos
indivíduos.

25

A Organização Mundial de Saúde divide os países do mundo em seis regiões, quais sejam: AMROAméricas; EURO - Europa; AFRO – África; EMRO – Leste do Mediterrâneo; SEARO – Sudeste
Asiático; WPRO – Oeste do Pacífico. Sobre os dados da OMS, 2004 (apud RONCALLI, 2004).
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Hoje, uma avaliação da distribuição do CPO-d aos 12 anos mostra que mais
de 60% da população mundial vive em países em que o CPO-d aos 12 anos
é de no máximo, 2,6 dentes atacados pela cárie. Somente pouco mais de
3% da população, dos países estudados, apresenta CPO-D igual ou
superior a 4,5. Em termos de número de países, 68% dos cento e oitenta e
quatro países dos quais se têm dados disponíveis apresentam médias de
CPO-D aos 12 anos menores que três. (RONCALLI et al.., 2004, p.88)

Uma revisão sistemática de estudos publicados entre 1970 e 2000, sobre
condição de cárie dentária, em crianças de 5 a 6 anos e de 11 a 13 anos de idade,
foi realizada por Börnecker e Cleaton-Jones, em 2003, com o objetivo de determinar
a tendência da prevalência da doença, na América Latina e no Caribe. Os autores
concluíram que, nos últimos trinta anos, houve uma significativa redução da
prevalência e da severidade de cárie nas duas faixas de idade analisadas, em
dezessete dos trinta e três países, pertencentes a essa região. Ainda comentam que
menor redução foi observada nos últimos cinco anos. Apesar da redução
encontrada, os autores consideram que a cárie dentária ainda é um grave problema
de saúde pública, pois muitos países da América Latina e do Caribe não atingiram
as metas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, para a prevalência de
cárie dentária, no ano 200026.
São várias as causas atribuídas ao declínio da cárie dentária, dentre elas
podem ser citadas aquelas que aparecem com maior freqüência na literatura:
alterações nas formas de consumo de açúcar, programas com diferentes métodos
de prevenção de cárie, uso de fluoretos principalmente na pasta dental; presença
dos programas de atenção à saúde bucal; modificações do diagnóstico de cárie;
aumento do consumo de antibióticos; melhora nas condições de higiene bucal e
efeito de uma variação clínica natural.
Mais de 46% da variação, observada no declínio anual da cárie, na década de
1970, em quatorze países, segundo Nadanovsky e Sheiham (1995), foi explicada
pela proporção de dentifrício que continham flúor27. Entretanto, para os autores,
existiam outras prováveis razões para o declínio da cárie além da utilização de flúor,
26

Em 1985, fundamentadas na idéia de saúde para todos no ano 2000, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a Federação Dentária Internacional (FDI) estabeleceram algumas metas a serem
alcançadas pelos países no ano 2000, com respeito a condição de cárie dentária nas
populações.Uma das metas propostas é de ter no máximo três dentes acometidos por cárie na
população de 12 anos.

27

Na maioria dos trabalhos que tratam sobre o tema do declínio da cárie dentária, a explicação para
esse fenômeno é atribuída ao acesso ao flúor em todas as suas formas, mas, principalmente, à
adição de flúor nas pastas dentais, como importante contribuição para o controle da cárie.
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Eles reforçavam a tese de que a melhoria das condições de vida, nos países
desenvolvidos, tinha sido uma influência significativa nesse fenômeno.
Estudos efetivados, em diferentes classes sociais, mostraram que a
velocidade de redução da cárie é maior nas classes mais altas, tanto na
presença quanto na ausência do flúor na água. (NADANOVSKY, 2000, p.
342)

Nos países mais desenvolvidos e industrializados em que houve o
enriquecimento geral das populações, uma melhora no nível de educação e melhora
nas condições de moradia, no período entre os anos 1970 e 1990, parece ter havido,
de fato, maior redução de cárie dentária, em crianças aos 12 anos de idade. Países
que tiveram maior redução do índice CPO-d apresentaram uma proporção mais alta
de jovens matriculados em escola de nível secundário, maior proporção de mulheres
inseridas no mercado de trabalho, menores índices de desemprego, maior renda per
capta, menor concentração de renda e maior expectativa de vida. Além disto, os
países onde ocorreu maior redução do índice CPO-d, nas crianças de 12 anos,
apresentaram, também, durante o período analisado, melhora nos indicadores de
saúde geral da população. (NADANOVSKY; SHEIHAM, 1995)
A imagem positiva de melhora do quadro de saúde bucal, em vários países do
mundo, convive, ainda, por outro lado, com uma grande quantidade de pessoas que
sofrem de problemas graves em conseqüência da cárie dentária. O perfil
epidemiológico da ocorrência da doença modificou-se. Segundo avaliações
recentes, maior parte das lesões de cárie se concentra em uma minoria de crianças,
em torno de 70% dos dentes cariados estão em 30% das crianças; as lesões
progridem de forma mais lenta e a maioria das lesões está confinada à superfície
oclusal.
Ainda faz-se importante destacar que “persistem diferenças grandes no nível
de cárie em diferentes classes sociais, assim como nas variações em termos
geográficos. Parece haver um “efeito área”28 que intensifica as desigualdades
socioeconômicas”. (NADANOVSKY, 2000, p. 341)
[...] as doenças bucais persistem em índices inaceitáveis junto a grandes
contingentes de pessoas, afora o fato de que existe muita desigualdade
social e geográfica na distribuição da cárie. (NADANOVSKY, 2000, p. 341)

28

Grifos do autor.
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Contrariando a tendência do declínio da cárie dentária, países do leste
europeu, no final da década de 1990, ainda apresentavam CPO-d maior que 3, para
crianças aos 12 anos de idade. Lituânia, Lavínia e Estônia apresentaram a mais alta
prevalência de cárie em comparação com os demais países europeus. A explicação
para esse fato pode ser encontrada na deteriorização das condições de vida e na
privatização e sucateamento dos serviços odontológicos que, anteriormente, eram
ofertados pelo estado. (WEYNNE; MEDEIROS, 2001)
Apesar

do

declínio

da

prevalência

da

cárie

dentária,

nos

países

industrializados, uma parte da população ainda está severamente afetada pela
doença. Segundo Bolini (1997), atualmente, existe o desafio de desenvolver estudos
que tenham como objetivo identificar os indivíduos gravemente afetados pela
doença e/ou aquelas crianças que tenham maiores riscos de desenvolver a doença.
Ainda afirma a autora, que o fenômeno da polarização da doença faz com que 10%
da população infantil carreguem 50% da doença ou 25% das crianças carreguem
75% das lesões de cárie dentária29.
Sobre a distribuição da doença cárie dentária na população, estudos
epidemiológicos mais recentes demonstram que existe maior ocorrência da doença
em um número menor da população. Quanto ao percentual do grau de concentração
da doença, na população, a literatura apresenta algumas variações. Murry e Pitts
(1997) relatam que 80% da doença encontrada se concentravam em 20% da
população de 5 anos de idade que foi estudada. Tendo como referência população,
também na idade de 5 anos, Martin Tickle (2002), no Reino Unido, observou que
50% da doença se encontravam em 20% do total da população analisada. Para
Martin Tickle (2000) esse fenômeno é usualmente descrito muito mais em função da
severidade da doença do que da sua prevalência.
Para autores como Makiko Nishi, Douglas Brathall e Jayanthi Stjernswärd
(2001), a média do índice CPO-d, alcançada por diversos países, não reflete a
desigualdade de distribuição da doença cárie na população, podendo até mesmo
levar à conclusão equivocada de que a doença está controlada, quando, ainda,
podem ser encontradas muitas crianças com alta prevalência de cárie.
29

Parece que não existe uma concordância entre os diferentes autores ao definir mais precisamente
o fenômeno da polarização, entretanto todos entendem que existe polarização quando num pólo há
ausência de doença e, no outro, um grande número de casos concentrados num pequeno grupo de
indivíduos. (NARVAI et al., 2006)
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Uma análise detalhada sobre a prevalência de cárie, na população de países
que já atingiram as metas da OMS, mostra a seguinte distribuição da doença: um
grupo da população de 12 anos de idade apresentando valores altos de CPO-d,
enquanto o resto da população, dessa idade, tem CPO-d baixo ou são livres de
cárie. Assim como Batchelor (2002), Nishi et al. (2002) argumentam que expressar
prevalência de cárie, através de média, não reflete corretamente a “escala”, “a
classificação” da distribuição da doença na população, pois deixa o grupo com maior
gravidade da doença a descoberto na população.
Um novo índice, Significant Caries Index (SiC), para avaliar a condição de
cárie em crianças de 12 anos de idade, foi proposto, no ano de 2000, com a
finalidade de analisar os indivíduos que apresentam os mais altos valores do índice
CPO-d na população. Esse índice, além de avaliar a média de cárie na população,
também considera a freqüência da distribuição da doença. Ele é usado como
complemento para o valor médio do CPO-d. SiC Index é a média do CPO-d, da
terça parte do grupo de indivíduos estudado, que apresenta os mais altos valores de
cárie.
Douglas Bratthall (2000) propõe uma nova meta para cárie, no ano de 2015,
considerando-se que o SiC Index, na idade de 12 anos, deverá ser menor que 3.
Isso significa que a redução de cárie deve ser observada também no grupo da
população que tem maior prevalência da doença. Para atingir tal meta, ações de
prevenção e de controle da doença deverão ser direcionadas para esse grupo. O
pesquisador sugere que, quando a meta proposta de CPO-d 3, aos 12 anos de
idade, for alcançada pelos países, os dados devam ser analisados de uma forma
mais detalhada, observando-se outros níveis de desagregação espacial, avaliandose o dado geral do país, dos estados, das cidades e dos distritos (BRATTAHALL,
2000).
Com relação ao índice proposto, o autor considera que este significa uma
evolução do conceito que estabelece a meta proposta CPO-d igual a 3, pois focalizar
os indivíduos com maior prevalência da doença é apenas um ajustamento das metas
da OMS/FDI às necessidades do novo milênio e está fundamentado, sobretudo, no
conceito de saúde para todos. Entretanto, ele não acredita que se devam descartar
as metas propostas em 1981.
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2.2.1 Epidemiologia da Cárie Dentária no Brasil

O Brasil foi considerado, durante determinado período, como um dos países
com piores índices de cárie dentária do mundo. O primeiro estudo epidemiológico de
cárie dentária, no âmbito nacional, foi realizado pelo Ministério da Saúde, Divisão
Nacional de Saúde Bucal, em 1986. Esse levantamento forneceu dados sobre cárie
dentária, doença periodontal, necessidade e uso de prótese e ainda sobre procura
de serviços odontológicos. Foram examinados vinte e um mil novecentos e sessenta
indivíduos de 6 a 59 anos, em dezesseis capitais de estados da federação. Durante
quase duas décadas, em muitos aspectos, esse estudo permaneceu como
referência da condição de saúde bucal da população urbana, no Brasil. (PINTO,
1997)
O diagnóstico, propiciado pelo levantamento de 1986, mostrou padrões
extremamente elevados de prevalência de cárie, em todas as faixas etárias, com
poucas diferenças observadas entre indivíduos das diversas condições de renda.
Ainda pôde-se avaliar que, entre os indivíduos de maior idade, a condição de carie
dentária era muito semelhante tanto para os que possuíam baixa renda como para
os de renda elevada. O índice CPO-d aumentava, de acordo com a idade, com
velocidade acelerada e severidade crescente, fundamentalmente expresso pela
quantidade de dentes perdidos por cárie dentária, mesmo entre aqueles indivíduos
que possuíam maior renda.
No Brasil, o crescimento contínuo e impetuoso do índice de cárie, ao longo
da vida, tem como razão, largamente dominante, a realização de extrações
múltiplas e em larga escala, sendo esta a característica principal do quadro
epidemiológico vigente. (PINTO, 1997, p.30)

Conforme os dados do levantamento, o fator “P” (perdido) significava 15% do
CPO-d, nos indivíduos entre 15 a 19 anos, e, entre 35 a 44 anos, cada pessoa, em
média, tinha perdido quinze dentes. Aos 58 anos, 50% da população brasileira era
edêntula.
Pelos padrões de ataque de cárie aos 12 anos adotados pela Organização
Mundial de Saúde, o Brasil foi classificado como condição muito severa, pois, para

47

essa idade, o CPO-d médio encontrado foi de 6,6730. Comparando esse achado com
outros países, naquela época, tanto os países desenvolvidos, quanto os países que
compunham o leste europeu apresentavam melhores padrões de cárie do que o
Brasil.
Os dados ainda demonstravam o longo percurso que o Brasil teria que fazer
para alcançar as metas estabelecidas pela OMS e pela FDI (Federação Dentária
Internacional), para o ano 2000, publicadas em 1985. O índice de CPO-d,
encontrado aos 12 anos, era próximo do dobro estabelecido. Além disto, as metas
propunham que 85% da população aos 18 anos deveriam ter a dentição completa.
Os dados do levantamento de 1986 mostravam que somente 32% da população
nessa idade possuía todos os dentes.
Em 1993, um estudo nacional sobre condição de cárie dentária em crianças
foi realizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) como parte integrante do
Programa de Prevenção de Doenças Bucais. Segundo Pinto (1997), esse estudo
transformou-se em um importante ponto de referência e de comparação com o
estudo de 1986, por ter feito uso dos mesmos critérios de exame diagnóstico e por
se tratar do mais abrangente levantamento, realizado no Brasil, até então,
envolvendo crianças entre 3 a 14 anos de idade, de escolas do SESI e de escolas
públicas.31
Os resultados mostraram uma diminuição consistente na prevalência de cárie
em todas as idades envolvidas no estudo, significando um ganho conjunto de melhor
saúde bucal, no país, para esse grupo etário na ordem de 30%. A média geral do
CPO-d aos 12 anos era 4,84, representando uma queda de aproximadamente 27%
em relação ao dado de 1986. O Brasil saiu da condição de muito severa (CPO-d
maior que 6,6) para condição severa (CPO-d entre 4,5 a 6,5). Aconteceu, também,
uma melhora da distribuição da doença na população, uma vez que aumentou a
proporção de indivíduos com valores CPO-d mais baixo e houve uma diminuição da
proporção de indivíduos com valores altos.

30

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem cinco categorias de severidade para o
CPO-d aos 12 anos, quais sejam: muito baixa 0 a 1,1; baixa 1,2 a 2,6; moderada 2,7 a 4,4; severa
4,5 a 6,5; muito severa 6,6 e mais. (PINTO, 1997, p.35).

31

Os dados do levantamento epidemiológico do SESI 1993 alimentaram o Banco de Dados Mundial
de Cárie Dentária da OMS (Global Oral Bank – GODB) como dado oficial do CPO-d aos 12 anos,
do ano de 1993, para o Brasil. Foram examinadas 58.450 crianças das escolas do SESI e 52.190
das escolas públicas. (RONCALLI, 2006)
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Vitor Pinto (1997) argumenta que os ganhos não foram uniformes, pois se
podia observar a existência de bolsões de elevada prevalência em alguns estados.
Entretanto, a confirmação da redução da prevalência também era informada por
meio de vários estudos epidemiológicos, feitos nos estados e em municípios,
contribuindo para consolidar uma nova e recente tendência de redução de cárie
dentária em crianças, no Brasil.
Um terceiro estudo epidemiológico de base nacional foi realizado pelo
Ministério da Saúde com a participação dos Conselhos Regionais de Odontologia e
da Associação Brasileira de Odontologia e Secretarias Estaduais de Saúde, em
1996. A metodologia do levantamento seguiu as orientações do Manual para
Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal, da Organização Mundial de
Saúde, de 1987. A amostra do estudo se caracterizou por crianças de 6 a 12 anos,
de escolas públicas e privadas das vinte e sete capitais brasileiras, um total de trinta
mil duzentas e quarenta crianças examinadas, em todo o país32.
A partir da análise dos dados do levantamento de 1996, Roncalli (2006)
observou que os resultados mostraram um acentuado declínio em relação ao CPO-d
de crianças aos 12 anos de idade. O valor do CPO-d médio aos 12 anos foi de 3,06,
valor muito próximo da meta proposta pela OMS, para o ano 2000. Esse valor
significou uma redução de 54% em comparação com a média de CPO-d aos 12
anos, encontrada no estudo de 1986. Além disso, a proporção de indivíduos aos 12
anos com CPO-d=0 passou de 3,7%, em 1986, para aproximadamente 25%, em
1996.
Cabe, ainda, ressaltar como achado importante encontrado nesse estudo, a
identificação do chamado fenômeno de polarização da cárie dentária. Isto é, os
valores mais altos de CPO-d passaram a se concentrar em um número menor de
indivíduos. Fenômeno relatado na literatura como característica de populações com
baixa prevalência e severidade de cárie dentária.
Apesar da positividade dos resultados encontrados, alguns questionamentos
foram levantados, na época, no sentido de certificar sobre a veracidade dos
resultados e, também, no sentido de procurar as causas para uma redução tão
drástica do quadro de cárie dentária, na população infantil, em um período de tempo
considerado curto. Roncalli (2006) pondera que é curioso que o Brasil apresente um
32

Sobre esse levantamento epidemiológico, não houve publicação de relatório oficial por parte do
Ministério da Saúde.
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declínio de cárie de 7,3% ao ano, uma performance superior à Noruega, Suécia e
Estados Unidos.
Contudo, dentro desse contexto de dúvidas, vários autores levantaram as
possíveis causas para o declínio da cárie dentária no Brasil, dentre as quais
podemos citar: o aumento do consumo de pasta fluoretada, fluoretação das águas
de abastecimento, mudança nos critérios diagnósticos da doença, reorganização da
prática odontológica no âmbito da saúde pública.
O último estudo de base populacional, realizado, também, pelo Ministério da
Saúde, nos anos 2002 e 2003, contou com a participação de entidades de classe,
das Secretarias Estaduais de Saúde e, também, das faculdades de odontologia.
Além da população infantil, das idades de 18 a 36 meses e 5 a 12 anos, foram
também analisados adolescentes, população adulta e idosa, perfazendo uma
amostra de 108.928 indivíduos de duzentos e cinqüenta municípios do Brasil33.
Com relação à saúde bucal, foram coletados dados que pudessem informar
sobre condição de cárie dentária, necessidade de tratamento odontológico, condição
periodontal, oclusão dentária, uso e necessidade de prótese, fluorose dentária e
presença de alterações do tecido mole. Foram obtidos, também, dados relativos à
condição socioeconômica do examinado, acesso a serviços odontológicos e
autopercepção da saúde bucal.
Ao analisar os dados dos quatro maiores levantamentos nacionais,
considerando-se a condição de cárie dentária, Roncalli et al. (2004) destacam a
tendência de declínio da cárie, em população infantil, nas capitais.
Em 2006, Narvai et al. confirmam o declínio dos valores CPO-d na população
infantil e explicitam que a redução da cárie podia ser observada em todas as regiões
do país, evidenciando que todas contribuíram para o declínio nacional do CPO-d.
Entre 1980 e 2003, houve uma redução de 61,7% do valor médio do índice CPO-d
em crianças de 12 anos. Quanto à distribuição de cárie, para essa idade, em 1986,
aproximadamente 4%, das crianças examinadas, tinham CPO-d igual a zero e, em
2003, esse percentual representava mais de 31,1%. Além do mais, a diminuição nos
níveis populacionais de cárie era acompanhada por expressiva redução na
magnitude da ocorrência, com uma porcentagem 35,4% de indivíduos com CPO-d

33

Participaram da amostra 50 municípios de cada macrorregião nacional, estratificados segundo
porte populacional. (Até 5.000 habitantes; de 5.001 a 10.000 habitantes; de 10.001 a 50.000
habitantes; de 50.001 a 100.000 habitantes e mais de 100.000 habitantes)
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na faixa de um a três dentes atingidos, em 2003. Em 1986, esse percentual era de
15,8%. Ao mesmo tempo em que se observava a redução na experiência de cárie,
percebia-se um aumento da desigualdade na distribuição dos valores CPO-d aos 12
anos. Pôde-se constatar, em 2003, que aproximadamente 20% da população
passavam a concentrar 60% da carga da doença.
Apesar da condição de cárie dentária aos 12 anos, CPO-d médio de 2,78, ter
atingido a meta da Organização Mundial de Saúde, ainda se podia detectar a
persistência de profundas desigualdades regionais. Quando se analisava a
composição interna do índice CPO-d, observava-se que regiões Norte e Nordeste
possuiam médias mais altas de dentes cariados e perdidos, para essa idade,
quando comparados com outras regiões brasileiras. Na faixa etária de 18 a 36
meses, nas idades de 5 a 12 anos e na faixa de 15 a 19 anos, os percentuais de
crianças e adolescentes livres de carie eram sempre inferiores nas regiões Norte e
Nordeste, quando comparadas com as regiões Sul e Sudeste.
Ainda sobre as desigualdades regionais encontradas, segundo o relatório
publicado pelo Ministério da Saúde, em 2004, quando se avaliava a necessidade de
tratamento odontológico, de uma maneira em geral, as regiões Norte e Nordeste
apresentavam maior média de necessidade de tratamento do tipo restaurações,
tratamentos pulpares e extrações, por pessoa, que as demais regiões.
Nas crianças e adolescentes, o principal problema encontrado foi o número
de lesões de cárie não tratadas, enquanto, nos adultos e idosos, a perda dentária
era o problema mais grave. A quantidade de dentes perdidos foi responsável por
aproximadamente 66% do índice CPO-d no grupo etário de 35 a 44 anos e quase
93% no grupo de idosos de 65 a 74 anos. A perda dentária precoce era grave. A
necessidade de algum tipo de prótese aparecia a partir da faixa etária de 15 a 19
anos de idade. O próprio Ministério da Saúde reconhecia, nos comentários finais do
relatório, que o edentulismo continuava sendo um grave problema no Brasil,
principalmente entre os idosos. (BRASIL, 2004)
Municípios com população maior que cinqüenta mil habitantes e que
possuíam água de abastecimento fluoretada apresentaram melhores índices de
cárie para a população infantil e adolescente. Na fase adulta e idosa, não foi
possível observar diferença significativa entre os municípios de vários portes
populacionais e entre aqueles com e sem água fluoretada.
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Como conclusão do trabalho, realizado por Narvai et al. (2006), cujo propósito
foi analisar a evolução da experiência de cárie dentária, em escolares brasileiros, no
período de 1980 a 2003, podia-se destacar que:
Um declínio relevante do CPO-d foi observado no período do estudo, sendo
a hipótese explicativa mais plausível a elevação no acesso à água e creme
dental fluoretados e as mudanças nos programas de saúde bucal coletiva. A
despeito da melhora, a distribuição da cárie ainda é desigual. Os dentes
atingidos por cárie, passaram a se concentrar numa proporção menor de
indivíduos. Ademais, não se alterou a proporção de dentes cariados não
tratados. (NARVAI et al., 2006)

Para esses autores, o quadro, retratado pelo levantamento epidemiológico
2003, pode ser a expressão de um outro fenômeno: o da iniqüidade, em que, no
caso da cárie, o ataque desigual da doença entre os indivíduos decorre não apenas
de variações biológicas inevitáveis, mas, também, das desigualdades que têm
origem na ordem social que impõe a grande parte da população brasileira viver em
precárias condições de existência em um contexto de graves injustiças sociais.

3.3 Desigualdade em saúde na perspectiva geográfica

Atualmente no campo da saúde pública, existe forte debate sobre a
desigualdade em saúde. Pode-se fazer referência à criação de um comitê
internacional pela Organização Mundial de Saúde, com a finalidade de fomentar as
discussões em torno dessa temática.

34

Autores como Magalhães (2007) e Sisson

(2007) acreditam que a compreensão do fenômeno das desigualdades em saúde é,
hoje, um dos maiores desafios para Saúde Pública. Os indicadores explicitam
claramente a existência da desigualdade das condições de saúde entre várias
regiões do mundo e, também, entre várias regiões de um mesmo país. (GRATELL,
2002; CURTIS, 2004)
Pode-se dizer que, nos países do ocidente, de uma maneira em geral,
observa-se uma melhora nos indicadores de saúde, muitas vezes atribuída a uma
melhora nas condições de vida e de trabalho, incluindo melhores condições
sanitárias, assim como melhora na condição de nutrição dos indivíduos. Entretanto,
34

International Society of Equity in Health, vinculada à Organização Mundial de Saúde, fez seu
primeiro encontro em Havana, no ano 2000.
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os benefícios conquistados pelas sociedades não se estenderam de forma
homogênea para toda a população, o que faz com que existam grandes
desigualdades na saúde, entre os grupos populacionais. (MAGALHÃES, 2007)
Encontra-se, no relatório do primeiro encontro da Sociedade Internacional de
Equidade em Saúde (International Society of Equity in Health), em Havana, no ano
2000, a afirmação de que desigualdade em saúde deve ser compreendida como
[...] difference in wich disadvantaged social groups (such as the poor,
racial/ethnic minorities, women, or other groups that have experienced social
disadvantage or discrimination in the past) systematically experience worse
health or greater health risks than other social groups. (BRAVERMAN apud
STARFIELD, 2006, p.4)

O que se pode depreender do texto acima é que a desigualdade em saúde
está relacionada às diferentes oportunidades de vida a que foram expostos,
historicamente, os grupos sociais. O sentido de injustiça também pode ser
observado na definição de desigualdade em saúde, elaborada por Margareth
Whitehead: “diferenças desnecessárias e evitáveis as quais são, ao mesmo tempo,
injustiças indesejáveis” 35. (WHITEHEAD apud ANTUNES, 2004, p.46)
A despeito de toda a discussão atual e de reconhecer que os registros sobre
condições de vida de grupos e classes sociais e saúde sempre estiveram presentes,
desde a Antigüidade Clássica (PAIM, 1997; MARQUES, 1998), para vários autores,
dentre eles Ana V Diez-Roux (1988), Starfield (2006), Magalhães (2007) e Sisson
(2007), ainda não há uma clara compreensão da relação entre condições de vida e
de saúde.
Existem vários referenciais teórico-conceituais que tentam elaborar a
correlação existente entre o contexto social e o fenômeno saúde/doença. Em toda a
história da saúde pública, dependendo da teoria sobre a causa e a prevalência das
doenças vigentes, em cada época, diferentes aspectos do individuo ou do meio
ambiente têm sido considerados importantes como potencial causa das doenças.
Ana V Diez-Roux (1988) considera que, em sua origem, a saúde pública era
essencialmente ecológica, isto é, havia sempre o relato sobre as características do
meio ambiente e da comunidade, envolvidos na saúde e na doença das populações.
Com o advento da teoria dos microrganismos, associada à teoria unicausal das
35

Whitehead (apud ANTUNES, 2004, p.46): “inequilities associated with avoidable, unnecessary and
injust differences in health”.

53

doenças, os microrganismos passaram a ser os fatores mais relevantes na
explicação da ocorrência das doenças. Houve, então, uma desqualificação da
dimensão espacial nos estudos epidemiológicos.
O modelo de história natural das doenças, de Leavell & Clark, da década de
1950 e o conceito de Campo da Saúde, de Lalonde de 1974, introduziram o estilo de
vida e os serviços de saúde no modelo de determinação das doenças. Apesar de
suas limitações, esses modelos revelaram-se eficazes em fornecer uma explicação
dos fatores que contribuíam para a doença de forma mais ampliada do que aqueles
modelos cujo agente biológico era a única justificativa para o aparecimento das
doenças.
Na segunda metade do século XX, com maior expressão das doenças
crônicas, houve um direcionamento para busca de novos fatores causais. Maior
ênfase era dada aos fatores relacionados aos indivíduos, do que aos fatores
relacionados ao meio ambiente.
As pesquisas passaram a enfocar os comportamentos e as características
biológicas como fatores de risco para as doenças crônicas. Segundo Diez-Roux
(1988), houve um processo de individualização do risco à doença, isto é, o risco à
doença passava a ser atribuído a determinadas características do indivíduo, que
eram consideradas muito mais relevantes que os aspectos do meio ambiente e as
influências do desenvolvimento social que afetavam a vida das populações36.
Considerando-se a concepção de risco individual, a desigualdade em saúde
podia ser explicada por várias vertentes, como, por exemplo, a daqueles que
acreditavam que essa desigualdade era um processo natural em que os indivíduos
mais saudáveis atingiam melhores condições de vida, e os indivíduos com piores
condições de saúde ocupava pior status social. Vale ainda ressaltar as explicações
dadas por aqueles que acreditavam que as desigualdades em saúde eram
resultantes de diferentes estilos de vida, formas de comportamento e cuidado com o
corpo. Alguns grupos da população assumiam hábitos considerados deletérios à
saúde como fumar, ingerir álcool, não fazer exercícios físicos, etc., que ocasionavam
a ocorrência de doenças, (GRATELL, 2002). É sempre bom reforçar os limites
apresentados por esse tipo de teoria para explicar os problemas de saúde e de
doenças nas populações.
36

O estilo de vida e o comportamento dos indivíduos são considerados de forma dissociada do
contexto social.
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A explicação com base no materialismo histórico acredita que as
desigualdades em saúde aparecem em decorrência das diferentes condições
materiais de existência da vida humana. O modelo da determinação social interpreta
o fenômeno saúde/doença a partir das relações entre o desenvolvimento das forças
produtivas, vinculado à industrialização e aos processos sociais, como urbanização,
posse e uso da terra, migrações, etc. Considera-se que os perfis patológicos de uma
população são determinados pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas e
das relações de produção, analisadas em um determinado momento histórico e num
determinado espaço social.
A incorporação de marcos teóricos do materialismo histórico, a partir da
década de 1970, pelas instituições acadêmicas, na área da saúde, no Brasil,
segundo Canesqui (1995), possibilitou explicações mais ampliadas, com relação aos
determinantes do processo saúde-doença, do que os referenciais teóricos do
funcionalismo utilizados até então. Contudo, algumas limitações, no âmbito das
questões teórico-metodológicas, foram citadas pela autora, dentre elas, o
enfretamento das relações entre indivíduo, estrutura e sociedade e a exclusão da
dimensão do sentido da cultura, presentes no adoecer, no morrer e no viver, feito,
principalmente, por análises mais economicistas.
Campaña (1997) também crítica a forma de como é concebido o "social" nas
análises, feitas por estudos na área da saúde, uma vez que esse aparece reduzido
aos aspectos econômico e estrutural. Para o autor, em esquemas do tipo agentehospedeiro-meio ambiente, os humanos se apresentavam como se fossem todos
iguais, diferentes somente por suas variáveis demográficas, e o social, concebido
como conjunto de instituições, comportamentos e manifestações culturais aparecia
como algo externo, alheio e desconectado da atividade produtiva e da forma objetiva
de se relacionar nela. Argumenta que deveriam ser considerados outros aspectos
fundamentais da reprodução social das populações e, devido a isso, recorre a Jaime
Breilh para conceituar os perfis de saúde-doença de maneira dialética.
[...] perfil de contradições entre processos destrutivos e processos
protetores, que não operam exclusivamente nos níveis biológico singulares
ou grupais, mas nos domínios estruturais - produção, organização e divisão
do trabalho - no domínio da consciência, da cultura e da organização
política, determinando modos de viver e modos de envelhecer e morrer.
(BREILH apud CAMPANÃ, 1997).
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Para o autor, o desafio consistia em buscar o aperfeiçoamento dos
indicadores existentes, em reformulá-los ou em encontrar novos indicadores que
pudessem dar conta da dinâmica que é a vida real. Ele defendia ser necessário
buscar indicadores mais positivos de saúde, transcender a mediação do econômico
para encontrar o essencialmente humano: solidariedade familiar, organização grupal,
poder de mobilização, etc.
No final do século XX, houve um crescimento da literatura que clareou a
importância do potencial das variáveis do nível de grupo, para compreender as
desigualdades em saúde. Diez-Roux (1988) chama a atenção para os problemas
decorrentes de pesquisas epidemiológicas, baseadas em grupos (como por
exemplo: grupos de mesma renda salarial, grupos de profissionais, grupos etários,
grupos de ocupações). Esses são considerados grupos importantes para os estudos
em saúde pública, entretanto, os indivíduos que compõem tais grupos não
necessariamente moram no mesmo espaço geográfico. E podem ter formas de
inserção social distintas, como redes de apoio, participação e organizações políticas,
etc.
Sugere Diez-Roux (1988) a utilização de medidas, baseadas em área de
pobreza e privação, que podem ser relacionadas às condições de saúde, após
ajustamento para fatores individuais. Além disto, esclarece que estudos adicionais
sugeriram que variáveis do nível de vizinhança também podem demonstrar a forma
de distribuição do comportamento de saúde relatado.
Diferenças de condições de vida e de saúde podem ser distinguidas em todas
as escalas geográficas, desde diferenças globais entre países e grupos, até
diferenças locais, observadas em pequenas áreas. Curtis e Taket (1996) defendem
que os estudos sobre as variações geográficas da condição de saúde são
fundamentais para analisar a desigualdade em saúde, porque indicadores
populacionais de saúde para áreas geográficas são amplamente viáveis e são mais
esclarecedores que os dados de saúde de grupos populacionais em particular.
Entretanto, as autoras ressaltam que as limitações, encontradas para medir as
desigualdades em saúde, do ponto de vista geográfico, estão relacionadas à
disponibilidade das ferramentas, existentes para medir a complexidade que envolve
as diferenças na saúde.
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A análise do espaço geográfico é proposta por Paim (1997) como uma opção
para compreender os processos relativos à reprodução social e à desigualdade em
saúde. Segundo o autor,
Na medida em que o conceito de território ou de espaço transcenda a sua
condição física ou natural e recupere o seu caráter histórico e social, o
estudo das condições de vida, segundo a inserção espacial dos grupos
humanos no território, tende a ser uma alternativa teórico-metodológica para
a análise das necessidades e das desigualdades sociais da saúde. (PAIM,
1997, p.11)

O espaço urbano, entendido dentro da perspectiva da sua constituição
histórica e de sua determinação social, permite, segundo Paim (1997), indicar certas
relações entre saúde e estrutura social. São nestes espaços local e periférico, que
de forma contraditória se opõem os bens ou forças benéficas que protegem e
aperfeiçoam a saúde e o avanço de seus processos biológicos. Como, também, os
aspectos destrutivos que os constrangem e deterioram.
A utilização do vetor espaço-doença, para explicar a ocorrência e distribuição
das doenças na população, é defendida por Barata (2000). A autora considera que
essa perspectiva pode permitir melhor compreensão das origens do pensamento
sobre saúde-doença, articulando esse saber ao conhecimento científico prevalente
em cada período histórico.
Passa-se, então, de um espaço pensado inicialmente como uma referência
absoluta, um cenário, evoluindo-se para a concepção de um espaço relativo
necessário apenas para a apreensão dos fenômenos, para um espaço
relacional, lugar de construção de relações dos homens entre si e de
criação de sua vida material e imaterial. (BARATA, 2000, p.615)

Entretanto, a autora não descarta a possibilidade de se utilizar o vetor
doença-espaço,

pois

ela

entende

as

duas

vertentes

de

análise

como

complementares e que podem ser empregadas na tentativa de elucidação dos
problemas saúde/doença nas populações.
Autores, ligados à geografia da saúde, como Curtis e Taket (1996) e Gratell
(2002), consideram que existe, no espaço, a expressão da desigualdade em saúde.
Em países ricos, apesar de uma melhor distribuição da oferta de serviços de saúde,
podem ser observadas profundas diferenças, principalmente nas áreas urbanas mais
pobres, onde há maior concentração de população com maior nível de carência
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material. Muitas vezes, a condição de saúde dessas áreas é pior que a condição de
saúde das áreas rurais. Os autores ressaltam a importância da escala geográfica,
para interpretação das informações sobre as diferenças em saúde e argumentam,
ainda, que haja influência do contexto geográfico na associação entre posição social
e saúde.
Em publicação recente, Curtis (2004) explicita que o papel da geografia da
saúde está focalizado na observação das diferentes condições de saúde,
encontradas entre as populações de vários locais, e na busca dos fatores que
explicam essas diferenças. Para entender os espaços de risco, é preciso considerar
a extensão dos processos físicos, sociais, econômicos e políticos que operam nos
diferentes lugares. O conceito de paisagem é usado, pela autora, para traduzir a
idéia de sistema de fatores e processos que interagem em um local particular e que
produzem a variação geográfica na condição de saúde.
A desigualdade em saúde, para Curtis (2004), pode ser caracterizada por
meio de cinco paisagens que se sobrepõem simultaneamente. São elas: a paisagem
da terapêutica (espaços de cura e terapêuticas contemporâneas); a paisagem do
poder (vigilância, exclusão e controle social); paisagem da pobreza e riqueza; a
paisagem do consumo (cuidados de saúde); paisagem ecológica (ar, água e solo)
Analisando a relação entre pobreza e desigualdade em saúde, Curtis (2004)
afirma que existe evidência suficiente para se fazer uma complexa associação entre
geografias da pobreza e de piores condições de saúde. A saúde da população varia,
geograficamente, em parte, porque pessoas pobres e menos saudáveis estão
concentradas espacialmente, em certas áreas residenciais, separadas das áreas
ocupadas por população de melhores condições sociais. Além do mais,
desigualdade em saúde também está associada às características dos lugares,
incluindo a paisagem local de pobreza e riqueza. Para a autora, é importante
considerar o efeito do lugar como um processo que, geograficamente, se diferenciou
no espaço e no tempo e que afeta a vida das populações, ao longo de sua
existência37.

37

Ainda afirma a autora que o problema da desigualdade em saúde não deve ser entendido como um
fenômeno local, pois este está relacionado à dimensão da política econômica do país como um
todo e que é, também, determinada pelo desenvolvimento da economia global.
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Typically, in areas with high levels of deprivation, the health of the population
is worse than one might expect from their individual attributes alone.
(CURTIS, 2004, p.102)

Os estudos, que tentam analisar a relação entre a ocorrência das doenças e a
sua distribuição nos espaços sociais, têm sido incrementados pelo crescente acesso
a bases de dados epidemiológicos e pela disponibilidade de ferramentas estatísticas
e cartográficas computadorizadas. Os modelos explicativos têm, como referenciais,
as variáveis espaciais e os indicadores de caracterização dos espaços.
(BARCELLOS, 2000)38.

3.4 Desigualdade de condição de cárie dentária e segregação espacial

No campo da saúde bucal, principalmente no que diz respeito aos estudos
sobre cárie dentária, identifica-se, na literatura revisada, um grande esforço para
descrever as desigualdades de manifestação da doença nas populações e de se
estabelecer as relações com as variáveis que descrevem o contexto de vida dos
indivíduos, em determinados espaços geográficos.
Apesar da tentativa de se esclarecer a causa da desigualdade de prevalência
de cárie dentária nas populações, nos estudos apresentados, a seguir, parece não
haver, ainda, clareza sobre a influência dos efeitos das áreas de carência sobre a
situação da doença encontrada.
Marcos Pattussi (1990), baseado em uma ampla revisão de estudo,
abordando a temática sobre carência e saúde bucal, chega à conclusão de que a
literatura sugere que quanto mais “desvantajosos”,39 ou privados de, forem os
indivíduos ou populações, piores são/serão as condição de saúde bucal. O autor
considera existir forte evidência, permitindo inferir a existência da relação entre
condição de saúde bucal, principalmente retratada pela severidade da cárie dentária,
e a classe social dos indivíduos.

38

A discussão sobre o uso dos Sistemas de Informação Geográficas no campo da saúde se encontra
na parte que descreve a metodologia deste trabalho.

39

Termo utilizado pelo autor.
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Ao analisar os dados sobre as condições socioeconômicas e os índices de
cárie de oito países europeus, Bollin et al. ,em 1997, encontraram níveis mais altos
de necessidades de tratamento em crianças de classes sociais mais baixas. Os
resultados, mais significantes, foram observados através da correlação entre a falta
de recursos materiais e a presença dos dentes cariados e extraídos.
Na Noruega, Henriksen et al. (2003) encontraram significativa desigualdade
entre três regiões geográficas distintas do país, com respeito a percentual de
indivíduos que possuíam dentes naturais, percentual de indivíduos que possuíam
dentes naturais e também usavam dentadura e percentual de idosos que somente
usavam dentadura. Melhores condições de saúde bucal foram encontradas na
região mais desenvolvida do país.
Convencido de que há fortes evidências demonstrando que grupos sociais de
piores condições de vida têm piores condições de saúde do que grupos de
indivíduos que têm melhores condições de vida, David Locker desenvolveu vários
trabalhos com o intuito de observar as desigualdades de condições de saúde bucal
entre os grupos populacionais.
Locker e Leak (1992) procuraram observar a desigualdade de condições de
saúde bucal na população idosa, do Canadá, segundo faixa salarial. Os resultados
mostraram que os idosos com menores salários eram mais desdentados que
aqueles que possuíam melhores rendimentos. O grupo de indivíduos entre 50 e 60
anos de idade, que eram dentados e possuíam piores salários, apresentou maior
número de dentes perdidos e maior número de dentes cariados, além de apresentar
maior necessidade de tratamento odontológico. (LOCKER; LEAKE. 1992)
Um dos limites do estudo, apontado pelos autores, está relacionado à escolha
da variável renda para analisar desigualdade de condições de saúde bucal. As
diferenças encontradas entre número de dentes cariados, perdidos ou obturados nos
diversos grupos de indivíduos, classificados segundo a renda, para os outros,
podem não estar representando uma diferença na experiência da doença e, sim,
uma diferença na capacidade de consumo ou de acesso ao tratamento odontológico.
Em estudo realizado com o objetivo de observar a influência das
circunstâncias e do estilo de vida, nos cuidados com a saúde geral e bucal, em
população idosa, no Canadá, Locker et al., em 1997, verificaram que nos indivíduos
que viviam piores condições materiais de existência, os “bons” comportamentos de
cuidados com a saúde bucal tinham menor impacto, na situação de saúde bucal.
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Concluiram os autores que melhores condições materiais de vida levam a um estilo
de vida mais saudável e essas duas condições são fatores fortemente determinantes
de melhor saúde.
Assim como David Locker, Pattussi considera que o desafio encontrado se
refere à escolha das variáveis para medir a privação. Segundo os autores, a
carência pode ser analisada no âmbito do indivíduo ou da família ou, ainda, no
âmbito da população, por meio de estudos ecológicos em que se considera o
espaço geográfico onde as pessoas vivem40.
Para medir a privação, são utilizados indicadores unitários tais como:
ocupação, renda e escolaridade, por exemplo. Quanto à efetividade desses
indicadores, Pattussi (1999) considera que:
41

Embora essas medidas ao nível individual sejam fortes “previsores” de
saúde geral e bucal elas também possuem outras limitações. Primeiro, os
grupos identificados não são necessariamente homogêneos. Por exemplo,
pode haver variações entre indivíduos da mesma categoria ocupacional,
educacional, de renda, ou de moradia. Segundo, elas não incorporam uma
dimensão espacial e, por conseguinte, não indicam onde as pessoas menos
privilegiadas e com pior saúde vivem. (...) finalmente não levam em
consideração ou não classificam o meio ambiente geral no qual as pessoas
vivem. (PATTUSSI, 1999, p.2)

As medidas de privação, baseadas em áreas geográficas, são alternativas
para transpor as limitações, encontradas na utilização das medidas de privação no
âmbito do indivíduo, sobretudo, porque elas descrevem as áreas onde as pessoas
residem por meio de dados obtidos através de censos ou pesquisas sociais. Isso
facilita a compreensão das desigualdades em saúde, uma vez que indicadores
podem ser anexados a endereços, código de endereçamento postal, ou mesmo
áreas e, também, por propiciarem a comparação entre regiões.
Segundo Locker (1994), a literatura existente sobre desigualdade em saúde
tem demonstrado fortes evidências de que, de fato, os grupos com piores condições
de vida têm piores condições de saúde bucal, quando comparados com grupos de

40

“ Os estudos ecológicos abordam áreas geográficas bem delimitadas, analisando comparativamente
as variáveis globais, quase sempre por meio da correlação entre indicadores de condição de vida e
indicadores de situação de saúde. Os indicadores de cada área constituem-se em médias
referentes à sua população total, tomada como um agregado integral.” (ALMEIDA FILHO;
ROUQUAYROL, 2001, pág. 151).

41

Grifos do autor.
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melhores situações de vida. Entretanto, o autor avalia que os estudos que tentam
relacionar condições de vida com situação de saúde bucal ainda são prematuros.
Na revisão de literatura, realizada por David Locker, em 2000, o autor conclui
que os estudos confirmam os índices de privação como sensíveis para observar as
variações na saúde bucal, nos comportamentos de cuidados com a saúde bucal e
nos serviços de promoção de saúde bucal. Recentemente, estudos sobre
desigualdade, em saúde, ganharam incentivos com o desenvolvimento e a
incorporação de novas medidas de condição socioeconômica. O emprego de dados
sobre pequenas áreas geográficas, provenientes de censos, permite não somente
classificar os indivíduos de acordo com o nível de carência material, mas também
identificar o local em que eles vivem.
O autor pondera que as medidas convencionais, utilizadas para observar as
desigualdades sociais, como ocupação, salário e educação apresentam uma
fragilidade que pode limitar sua capacidade de descrever e de explicar as
desigualdades em saúde. Além disto, o autor reconhece as limitações de utilização
desses indicadores, atualmente, nas populações modernas. (LOCKER, 2000) Se a
saúde pode ser considerada como produto do desenvolvimento social, indicadores
que considerem o espaço social poderiam ser utilizados como ferramenta de
localização das desigualdades em saúde. Propõe o autor a utilização de indicadores
socioeconômicos, referentes a áreas geográficas, como alternativa para avaliar as
desigualdades em saúde bucal.
No sentido de identificar as desigualdades em saúde bucal, David Locker, em
1994, faz uma comparação entre os indicadores socioeconômicos, tradicionalmente
utilizados, como renda familiar, e as medidas, baseadas em áreas geográficas, que
as classificam segundo os indicadores socioeconômicos.
A metodologia utilizada foi um survey telefônico, realizado com idosos, na
província de Ontário, Canadá. O indicador socioeconômico, baseado em área,
utilizado foi o LIFESTYLES42 – indicador composto construído com a finalidade de
analisar a capacidade de consumo de moradores de determinada área. Esse
indicador permite a classificação de pequenas áreas, segundo suas características
socioeconômicas e de comportamento de consumo.
42

Lifestyle é um indicador utilizado para classificação de áreas geográficas. As variáveis que
compõem o indicador refletem a estrutura da população e das famílias (tipo de moradia, condição
econômica e composição étnica). As variáveis foram retiradas do censo canadense que utilizou os
setores censitários como unidade básica de análise.
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A análise do estudo sugeriu que indivíduos com baixos salários morando em
áreas de melhores condições sociais tinham menor probabilidade de serem
edêntulos e maior probabilidade de visitar o dentista, no período de um ano, do que
os indivíduos com baixos salários que viviam em áreas de menor condição social.
Pôde-se observar que, quando os indivíduos apresentavam melhores
salários, mesmo que residindo em piores áreas, a condição de saúde bucal era
melhor. Indivíduos com piores salários, residindo em piores áreas, a condição de
saúde bucal também era pior. Locker (1994) conclui que a renda dos indivíduos tem
maior influência sobre a condição de edentulismo e quanto ao número de visita ao
dentista do que a área em que os indivíduos residem. Neste sentido, o autor
considera que a faixa salarial dos indivíduos é o melhor preditor para se observar
desigualdade na condição de saúde bucal e acesso ao dentista, do que o indicador
de classificação de áreas, como o LIFESTYLE. Entretanto, o autor afirma que esse
último indicador, do ponto de vista epidemiológico e do planejamento dos serviços
de saúde, é mais vantajoso, pois traz outras informações além da classificação dos
grupos, segundo a experiência com a doença ou com a utilização dos serviços de
saúde.
A mesma defesa de que é necessário incluir as condições do espaço social
nos estudos que avaliam a prevalência de cárie dentária, na população, apresentada
por David Locker, pode ser encontrada no trabalho de Thomas e Startup (1992).
Os autores propõem que sejam realizados estudos sobre situação de cárie
dentária em áreas menores, pequenas localidades, como forma de analisar a
correlação existente entre condições de vida e situação da doença encontrada.
Thomas e Startup (1992) acreditam que nesses tipos de estudo pode-se perceber
melhor as diferenças de classe social e a condição de saúde bucal, utilizando-se
critérios que avaliam a situação de residência, o tipo de escola, o índice de
escolarização e o tipo de ocupação em cada classe social. Há a crença de que, na
mesma classe social, a condição de saúde bucal dos indivíduos varia de uma
localização geográfica para outra. Aparece, ainda, como argumento dos autores que
algumas condições sociais de existência podem ser favoráveis à saúde bucal e/ou
podem se constituir em barreiras para que essa seja alcançada.
Em estudo realizado com 405 crianças, de 5 anos de idade, que viviam,
predominantemente, na área rural de West Wales, na Inglaterra, (THOMAS;
STARTUP, 1992) foi possível observar que o nível de escolaridade das mães, dentro
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da mesma classe social, estava diretamente relacionado à condição de saúde bucal
da criança. Em crianças que apresentaram melhores condições de saúde bucal, as
mães tinham maior nível de escolaridade. Além do mais, valores menores do índice
CPO-d pôde ser relacionado, positivamente, às famílias que eram proprietárias de
suas casas, que possuíam carro e telefone.
A necessidade de avaliar a capacidade das medidas de privação, para
predizer prevalência de cárie em pequenas áreas, fez com que Tickle et al. (2000)
desenvolvessem um trabalho comparando dois indicadores socioeconômicos,
utilizados para classificação de áreas geográficas no Reino Unido.
Os autores optaram por utilizar os indicadores deprivation indicators43 e
geodemographic classification44 para observar a prevalência de cárie dentária, em
uma amostra de crianças, atendidas pelas escolas. Esperava-se encontrar, nesses
diferentes níveis de desagregação espacial, a correlação entre condições de vida e
prevalência de cárie, em crianças de 5 anos de idade. Os resultados mostraram que
nenhum indicador ofereceu uma vantagem superior sobre o outro, quando se
analisava um segmento da população.
Segundo os autores, um dos limites encontrados em estudos como este é
que, para analisar a prevalência de cárie dentária, em pequenas áreas, existe a
dificuldade de se estabelecer um denominador apropriado para a construção das
razões.
A partir desse estudo, Tickle et al. (2000) acreditam que a prevalência da
doença cárie dentária, na população de 5 anos, estudada, está disseminada de
forma mais uniforme no espaço geográfico do que se esperava, com base nas
informações encontradas, na literatura atual, sobre epidemiologia da doença.
O estudo mostrou um desempenho similar entre os indicadores sociais,
utilizados para agrupar a população, de acordo com condição socioeconômica e sua
correlação com a prevalência da doença cárie dentária. Houve uma decepção na
crença de que o indicador socioeconômico utilizado, “geodemographi classification”,
43

44

Deprivation indicators: classificação de áreas segundo o nível de privação. Utiliza-se de um
pequeno número de variáveis referente às zonas eleitorais, aproximadamente 5000 a 6000
habitantes.
Geodemographic Classification: Classifica os tipos de área residencial existentes no Reino Unido.
Esta classificação foi construída a partir de dados do censo. Ele serve para descrever o nível
socioeconômico dos indivíduos residentes nestas áreas. É uma informação muito utilizada para
análise de mercado consumidor, portanto não é um indicador construído para analisar os índices
de saúde. População por área 400 habitantes.

64

pudesse auxiliar na localização de áreas com maior concentração de população com
pior condição da doença. Apesar de significativa desigualdade de prevalência da
doença cárie na população estudada, ao ser encontrada, a doença estava
gradualmente distribuída entre os dois extremos da classificação das áreas
geográficas.
Um outro trabalho, desenvolvido por Martin Tickle (2002), analisou a condição
de cárie dentária, em 11.747 crianças de 5 anos, em sete distritos da região
noroeste da Inglaterra. Examinadas, durante o levantamento epidemiológico,
realizado em 1995 e 1996, concluiu-se que a análise resolvida a partir das áreas
geográficas, mostrou que, apesar da proporção da população com maior índice ceod ser encontrada em áreas mais carentes, os indivíduos com maior número de
dentes cariados, na população dessa idade, não se encontravam concentrados em
um pequeno número de áreas.
O autor defende que a abordagem geográfica da condição de cárie na
população é melhor que a abordagem de risco em que se espera buscar o indivíduo
de alto risco, no seu local de moradia, ou em locais institucionais, como a escola,
porque os indivíduos de alto risco não estão confinados em um número pequeno de
áreas ou locais.
Para Bower et al. (2007), recentemente, a epidemiologia em saúde bucal tem
dado atenção aos estudos sobre os quais os fatores do contexto, como as áreas de
carência, podem influenciar na condição de saúde bucal das populações. Para os
autores não existe uma definição clara do que seja área carente, entretanto pode-se
conceituá-la como um fenômeno multidimensional, que reflete a carência de acesso
aos recursos materiais e à participação social, em uma determinada área geográfica.
O estudo, desenvolvido por Bower et al. (2007), com o propósito de analisar
as relações existentes entre as áreas de carência e saúde bucal do adulto, na
Escócia, não mostrou a existência de associação significativa, após o controle das
características individuais, familiares e sociodemográficas. Os autores consideraram
que os fatores individuais, familiares e sociodemográficos são melhores preditores
de saúde bucal do que as áreas de carência, contradizendo o que está amplamente
divulgado na literatura da saúde.
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3.4.1 Estudos realizados no Brasil

No Brasil, em 1986, foi realizado o primeiro grande estudo epidemiológico de
doenças bucais de base nacional. Esse estudo foi realizado pelo Ministério da
Saúde, em dezesseis capitais, e forneceu dados sobre cárie dentária, sobre doença
periodontal, sobre a necessidade e o uso de prótese dentária. Nesse trabalho,
tentou-se correlacionar o índice de renda familiar com os padrões de saúde bucal.
Analisando os resultados encontrados nesse levantamento, Pinto (1997)
afirma que a doença cárie dentária perdeu o seu perfil democrático e que os
indivíduos,

situados

na

base

da

pirâmide

social,

apresentavam-se

mais

comprometidos com a doença.
Além das claras diferenças de acesso a serviços odontológicos, pessoas de
diferenças pronunciadas de renda financeira estão também em
desvantagem quanto à ocorrência de problemas na área odontológica.
(PINTO, 1997, p. 37)

Ainda que, indubitavelmente, enriquecido com a tentativa de correlacionar um
indicador social, como renda familiar, a relação causa/efeito foi feita no sentido
linear. E, daí, resultaram equivocadas e quase óbvias as conclusões de que quanto
piores são os indicadores de condições de vida, conseqüentemente piores são
indicadores de saúde bucal, maior ocorrência da doença cárie dentária e maiores
suas seqüelas.
Além do levantamento epidemiológico de base nacional citado, inúmeros são
os trabalhos, desenvolvidos no Brasil, que tiveram como propósito correlacionar
condição de vida e cárie dentária. A grande maioria desses estudos estabelece uma
correlação direta entre níveis de pobreza e condições de saúde bucal, sem,
entretanto, considerar as desigualdades de condições de vida, existentes nos vários
espaços geográficos.
Mais recentemente, com o objetivo de analisar a desigualdade de distribuição
da doença cárie dentária, tomando-se como referência os vários níveis de
desagregação espacial, vários trabalhos foram desenvolvidos, pela equipe da Escola
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Dentre eles, pode-se citar o estudo
realizado por Antunes et al. (2002) cujo objetivo foi observar a condição entre cárie
dentária e necessidade de tratamento, em crianças de 5 a 12 anos, escolares do
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município de São Paulo, nas várias regiões da cidade, classificadas segundo seu
desenvolvimento social.
Na metodologia, adotada no estudo, os autores utilizaram a análise espacial
para descrever as medidas epidemiológicas, baseadas em pequenas áreas, e
exploraram a hipótese da associação ecológica entre os índices de cárie e os
indicadores de desenvolvimento social. Como resultado, os autores observaram que
escolares das áreas centrais da cidade eram menos afetados por cárie dentária e
apresentavam menor necessidade de tratamento odontológico, quando comparados
com escolares, que viviam em áreas pobres da periferia. Os autores concluíram que
existia uma heterogeneidade na distribuição dos índices de cárie, pelas várias áreas
da cidade, isto é, regiões mais pobres da cidade apresentavam maiores índices de
cárie dentária.
Estudo realizado por Antunes et al. (2004), em 131 municípios, do Estado de
São Paulo, teve como objetivo avaliar as diferentes medidas de prevalência e de
severidade da cárie dentária e a desigualdade de sua distribuição na população,
correlacionando com variáveis de presença de flúor na água de abastecimento,
indicadores da condição socioeconômica e oferta de serviços de saúde bucal.
Foram utilizados os seguintes índices, para avaliar saúde bucal: CPO-d, SiC Index,
CPO-D ≥ 4 (experiência alta da doença), CPO-d ≥ 7 (cárie rampante), crianças livres
de cárie CPO-d = 0, Coeficiente de Gini, e Dental Inequality Index (DHII)45. A análise
espacial foi baseada na associação entre as variáveis agregadas de saúde bucal e
várias co-variantes. Houve correlação entre condição de cárie dentária e a presença
de água fluoretada, os indicadores socioeconômicos e a oferta de serviços de saúde
bucal dos municípios.
Os autores consideraram que, apesar de todas as medidas de controle e de
prevenção da cárie, adotadas no país, a partir da década de 1990, refletirem uma
mudança no padrão de distribuição, a ocorrência de melhora dos índices não se
expressaram de forma homogênea, e a cárie dentária continuou presente, de forma
grave, em áreas menos privilegiadas (ANTUNES et al., 2004).
Nos resultados, observou-se que cidades com melhores condições de vida
apresentavam baixos níveis de prevalência e de severidade de cárie e um nível
elevado de desigualdade da distribuição da doença. Baseando-se nas afirmações de

45

Sobre este índice ver o trabalho de Nugent, Longbottom e Pitts, 2002.
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Nugent et al. (2002), sugere-se que as intervenções na saúde são mais efetivas na
população que tem menos doença ou que tem melhores condições de vida. Cidades
que possuíam água fluoretada há mais de 5 anos, apresentaram menor prevalência
e severidade da doença cárie dentária. Pode-se atribuir, como resultado das
medidas de prevenção adotadas, tal como a fluoretação das águas de
abastecimento dos municípios, a diminuição das desigualdades de distribuição da
doença cárie dentária.
Também foi possível observar nos resultados que cidades ricas, isto é
aquelas com melhores indicadores socioeconômicos, com maior número de serviços
privados de saúde bucal, apresentaram menor prevalência da doença cárie dentária.
Por outro lado, a proporção de serviços públicos de saúde bucal, existentes
no município, estava positivamente correlacionada com a prevalência da doença e
negativamente correlacionada com a desigualdade de distribuição da cárie dentária.
Para Antunes et al. (2004), esse resultado sugere que há uma tendência das
autoridades em saúde pública de alocarem serviços de saúde bucal em cidades com
maiores níveis de necessidade e parece que, de fato, há um impacto desses
serviços, na redução da desigualdade em saúde bucal.
Ainda, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela Escola de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo, pode-se fazer referência a mais um trabalho
realizado por Antunes et al. (2003). Na busca de se observar a desigualdade em
saúde bucal, foi realizado um estudo comparando a condição de saúde bucal de
crianças brancas e de crianças negras, em 131 municípios do Estado de São Paulo.
Apesar dos autores ponderarem sobre os limites das informações coletadas pelo
levantamento epidemiológico - base do estudo: detectar os fatores associados na
desigualdade em saúde bucal - foi possível classificar as cidades em três subgrupos.
Segundo a condição de saúde bucal, encontrada em crianças brancas e negras, o
primeiro grupo era de cidades em que as crianças brancas apresentavam um índice
de cárie superior ao índice das crianças negras; no segundo, cidades em que as
crianças negras e brancas possuíam índice de cárie equivalente; e no terceiro,
cidades em que as crianças negras apresentavam um índice de cárie mais elevado
que as crianças brancas.
Para esses três subgrupos, foi feita uma análise de correlação com os
indicadores de condições socioeconômicas dos municípios e, também, com os
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indicadores de oferta de serviços odontológicos públicos e privados, além do gasto
com serviços públicos de saúde, realizados pelo município.
Antunes et al. (2003) observaram que as crianças brancas apresentaram
maior índice de cárie em dentes permanentes que as crianças negras. As crianças
brancas utilizavam mais os serviços odontológicos que as crianças negras. Em
cidades com melhores índices socioeconômicos, melhor renda per capta, maiores
gastos com saúde e maior oferta de serviços públicos de saúde bucal, a diferença na
condição de cárie de crianças brancas e negras era menor.
Ainda explorando o tema sobre condições de vida e situação de cárie
dentária, tomando-se, como referência, a desigualdade de distribuição de cárie e de
segregação espacial, no Estado de São Paulo, cabe destacar o estudo,
desenvolvido por Frazão et al. (2003), sobre perda dentária precoce, em adultos de
35 a 44 anos de idade. Os autores utilizaram dados de situação de cárie dentária,
provenientes de uma amostra de professores e funcionários de escolas públicas e
particulares, de 131 municípios, do Estado de São Paulo.
Valores do índice CPO-d por indivíduo e proporção de adultos com menos de
20 dentes funcionais foram analisados, de acordo com o sexo, idade, grupo étnico,
acesso à água de abastecimento fluoretada, tipo de escola, localização da escola na
zona rural ou urbana e população da cidade. Análise espacial foi empregada para
avaliar a associação entre o perfil de saúde bucal e os indicadores socioeconômicos.
Taxas crescentes de perda dentária precoce foram observadas em adultos
mais velhos, negros, que trabalhavam em escolas rurais, em cidades pequenas e
que não possuíam água de abastecimento fluoretada. Além disto, observou-se
correlação negativa entre os indicadores socioeconômicos, tais como Índice de
Desenvolvimento Humano e Índice de GINI46, referentes a cada município, e a
proporção de adultos com menos de 20 dentes funcionais. Segundo os autores,
esses achados reforçavam a hipótese de que havia uma forte influência das
condições de vida sobre a prevalência e severidade da doença cárie dentária.

46

O IDH foi criado pela Organização das Nações Unidas, PNUD para medir o nível de
desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de
matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Seus valores
variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). O Índice de
GINI mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda
domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade, a 1, quando a
desigualdade é máxima.
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Estudo realizado por Marcos Pattussi e colaboradores, em 2001, pretendeu
correlacionar a condição de cárie dentária de escolares, na faixa etária de 6 a 12
anos, de 19 regiões administrativas da cidade de Brasília, com as condições de vida
daquela população. Os autores estabeleceram como hipótese que a prevalência e a
severidade da doença estavam positivamente relacionadas a maiores níveis de
privação, desigualdade salarial, baixo poder de organização social e elevados níveis
de violência. Os dados sobre a condição de saúde bucal eram provenientes do
levantamento epidemiológico em saúde bucal, realizado no Distrito Federal, em
1997, e os indicadores socioeconômicos foram construídos a partir de dados do
censo social, realizado pelo governo local, em 1995 e 1997.
Por meio desse trabalho, pôde-se observar que a população estudada tinha
boas condições de saúde bucal, 56% das crianças eram livres de cárie, e a média de
CPO-d, para a faixa etária selecionada, foi de 1,2. Empregando-se a metodologia da
regressão linear simples, observou-se que o percentual de população com menos de
oito anos de escolaridade e o percentual de famílias que não tinham empregadas
domésticas estavam inversamente relacionados ao percentual de crianças livres de
cárie. Nenhuma medida de privação estava estatisticamente correlacionada à média
de CPO-d encontrada. Como justificativa para esse fato, os autores argumentaram
que os dados do censo social, realizado pelo governo local, apresentavam grandes
limitações, não permitindo fazer associação por áreas. Além disto, esclarece-se que
noventa e sete por cento da população de Brasília, há mais de 10 anos, tinha água
fluoretada o que pode ter contribuído para diminuir a desigualdade de condições de
saúde bucal, nas crianças.
Por outro lado, o Coeficiente de GINI estava inversamente correlacionado às
medidas de experiência de cárie, percentual de crianças livres de cárie e média do
CPO-d. Empregando-se a análise de correlação múltipla, o Coeficiente de GINI,
isoladamente, explicou 49% da variação do percentual de crianças livres de cárie.
Não se podia observar relação entre os níveis de organização social e de violência
com a condição de cárie dentária. Os autores concluíram que os resultados
encontrados sugeriam que a relação entre as condições de vida e a experiência de
cárie dentária não havia ficado claramente explicitada.
Em 2000, Moysés realizou um estudo de análise dos diferenciais intraurbanos, no perfil de saúde bucal, em micro-áreas pobres dos distritos sanitários da
cidade de Curitiba, que receberam investimentos diferenciados por parte das
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políticas públicas locais. O autor procurou observar se as micro-áreas que revelaram
maior

investimento

público,

em

termos

de

políticas

públicas

saudáveis,

apresentaram melhores resultados de saúde bucal. Nesse caso específico, foi
analisada a condição de cárie dentária.
Os achados principais do estudo de Samuel Moysés (2000) sugeriram que
fatores sócio-ambientais, responsáveis pela identidade singular de cada micro-área,
foram determinantes importantes de resultados em saúde bucal. O estudo forneceu
evidência de que variáveis globais de uma área, analisadas como componentes
principais e medidas em nível de grupos, as quais incluíam políticas públicas
saudáveis e coesão social, explicaram, significativamente, as variações intraurbanas da condição de cárie dentária encontrada.
Para o autor, indicadores baseados em área geográfica podem ser preditivos
para situações de saúde bucal, pois permitem medir a condição socioeconômica e
comportamental de grupos na comunidade.
Para Moysés (2000), apesar do esforço investido em estudos que tentavam
relacionar condições de vida e situação de cárie dentária, ainda podiam ser
detectadas algumas lacunas não respondidas. Entre essas lacunas, o autor
mencionou a falta de informações sobre o mecanismo sociobiológico que levaria as
populações mais pobres a ter pior condição de saúde bucal. Para Moysés (2000),
são poucos os estudos que fazem referência ao contexto histórico de grupos sociais
em que precárias condições de cárie dentária são encontradas.
Assim como Bower et al. (2007), Moysés (2000) observa que poucos estudos
oferecem explicação para a pior situação de saúde bucal encontrada nos grupos que
vivem em piores condições sociais. Para o autor, os estudos, na grande maioria, são
seccionais, descritivos e tentam estabelecer correlação entre condição de vida e
situação de cárie dentária, utilizando, em sua maioria, indicadores sociais de ganho
salarial e de capacidade de consumo, estratificando a população, segundo grupos
de classificação arbitrados pelos pesquisadores. Moysés (2000) ainda se ressente
da ausência de uma base teórica consistente que permita guiar a seleção das
variáveis e o desenho dos estudos.
O estudo, ora em foco, tem como o objetivo analisar a distribuição da doença
cárie dentária, na população usuária do SUS-BH, no ano 2000. Insere-se no âmbito
dos estudos que têm, como desafio, observar o efeito das áreas geográficas,
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classificadas segundo indicadores sociais, sobre a prevalência da doença cárie
dentária.
No próximo capítulo, apresenta-se a descrição do contexto, do município de
Belo Horizonte, destacando-se, sobretudo, a organização do sistema municipal de
saúde e a política de atenção em saúde bucal, implantados na década de 1990.
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4 O CONTEXTO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

No ano de 1891, Augusto José de Lima, nomeado governador provisório de
Minas Gerais, defende a necessidade de mudar-se a capital do estado. O decreto de
mudança da capital, de Ouro Preto para Belo Horizonte, é apresentado, através da
portaria nº 22, de 22 de abril de 1891. A Lei nº 3, de 17.12.1893, aprova o plano da
nova capital de Minas, e o engenheiro Aarão Reis é nomeado presidente da
Comissão da Construção da Nova Capital. Permanece à frente da comissão de
fevereiro de 1894 a maio de 1895, quando é substituído pelo engenheiro Francisco
de Paula Bicalho, que dá prosseguimento aos planos idealizados por seu
antecessor.
A concepção urbanística de Aarão Reis era moderna e dava ênfase aos
aspectos de salubridade e visibilidade no projeto da cidade, além de atender aos
anseios da época de uma sociedade baseada nos ideais da República que se
instalara. (PAULA; MONTE-MÓR, 2004)
A planta de Belo Horizonte, concebida por Aarão Reis e sua equipe,
estabelecia três setores, quais sejam: (i) área urbana, limitada pela Avenida do
Contorno com infra-estrutura completa, destinada aos empresários, aos políticos,
aos executivos e à cúpula da Igreja Católica; (ii) área suburbana, destinada à futura
expansão da cidade, e para residências dos homens comuns; (iii) área rural,
destinada a ser o cinturão verde. Havia a intenção de que a cidade, inicialmente,
tivesse o centro ocupado e fosse expandindo-se para a periferia e que, da periferia,
viessem todos ao comércio e ao lazer, na área central. A história vai nos mostrar
que, na realidade, o que ocorreu foi exatamente o contrário: a área suburbana foi
ocupada primeiramente e o centro, por longo tempo, teve grandes vazios.
(CAMPOS, 1998)
Para Campos (1998), desde a origem da cidade há uma segmentação dos
espaços urbanos que afetam diretamente a condição de vida e de saúde dos seus
moradores, pois,
[...] os espaços modernos e saudáveis destinavam-se a uma minoria
privilegiada, em detrimento da maioria dos futuros habitantes da cidade,
mesmo aqueles que iriam construí-la. (CAMPOS, 1998, p.11)
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A planta original de Aarão Reis, respeitada por seu sucessor, destaca-se por
avenidas largas de 35m de largura, excetuando-se a Afonso Pena, que tem 50m de
largura, ruas na zona urbana com 20m de largura e nas zonas suburbanas, com
14m de largura. Vale ressaltar que, apesar de constar do estudo, a área externa à
Contorno não mereceu qualquer tipo de tratamento à época da inauguração da
cidade. A instalação da capital mineira, em Belo Horizonte, dá-se no dia 12 de
dezembro de 1897. (MIONI,1999)
A cidade de Belo Horizonte, criada para ser a sede administrativa, não foi
apenas a cidade do funcionalismo público estadual; foi, sim, a formadora de um
novo modo de vida urbano que, segundo Paula e Monte-Mór (2004), significavam o
tempo de progresso material, de progresso cultural, de cidadania e de bem-estar
coletivo. Entretanto, o processo de desenvolvimento e de crescimento da cidade,
não desempenhou um papel transformador no sentido de estender a generalização
dos benefícios do progresso para toda a população, o que, aliás, não constitui uma
novidade em comparação com a formação de outras metrópoles brasileiras.
Segundo Paula e Monte-Mór (2004), a história da cidade pode ser dividida em
três momentos distintos. O primeiro momento, marcado pela força do estado na
cidade, que vai de 1897 a 1950; o segundo momento, de 1950 a 1980, caracterizado
pela consolidação da cidade como pólo econômico e o terceiro momento, de 1980
até a atualidade e que pode ser representado pelo conjunto de crises, reflexo da
paralisação da econômica brasileira, deixando a marca do empobrecimento da
população, diminuição da renda, aumento do desemprego e precarização da infraestrutura.
Projetada para abrigar 200 mil moradores, em 2000, tinha cerca de 2,3
milhões de habitantes e ocupava uma área de pouco mais de 330 Km². O
crescimento populacional, em Belo Horizonte, historicamente, se deu de forma
desordenada

e

desigual,

concentrando-se

maior

número

de

habitantes,

prioritariamente, na faixa noroeste do município. Em 2000, a população do município
representava 12,51% da população do Estado, e 1,32% da população do País.
A Prefeitura de Belo Horizonte, em 1989, com o objetivo de viabilizar ações
de planejamento de políticas, de maneira integrada e direcionadas para as
demandas locais, estabeleceu a criação de nove Administrações Regionais quais
sejam: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda
Nova. As Administrações Regionais concentravam em um mesmo espaço os setores
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da Educação, Saúde, Controle Urbano, Manutenção, Cultura, Esportes, Assistência
Social, entre outros. A figura, a seguir, representa a localização das administrações
regionais do município de Belo Horizonte.

Figura 2: Mapa de Belo Horizonte, regiões administrativas, 2000.

75

A distribuição da população residente aproximada de Belo Horizonte, segundo
região administrativa, no ano 2000, se encontra na tabela 1 a seguir.

TABELA 1
População residente em Belo Horizonte por região administrativa, 2000.
REGIÃO ADMINISTRATIVA
Barreiro
Centro Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Belo Horizonte

POPULAÇÃO
Total
262.194
260.524
254.573
274.060
338.100
193.764
268.124
141.853
245.334
2.238.526

%
11,71
11,64
11,37
12,24
15,10
8,66
11,98
6,34
10,96
100,00

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000

A Região Metropolitana de Belo Horizonte integra trinta e quatro municípios,
abriga pouco mais que 4,3 milhões de habitantes e ocupa uma área de
aproximadamente 9.400 Km. Dos 34 municípios, Vespasiano, Santa Luzia, Ribeirão
das Neves, Contagem, Sabará, Nova Lima, Brumadinho e Ibirité estabelecem com
Belo Horizonte o seu limite geográfico. A tabela, a seguir, apresenta população e
área do município de Belo Horizonte e região metropolitana.

TABELA 2
Área total, população e densidade demográfica da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Belo Horizonte – 2000
Especificações
Belo Horizonte
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Minas Gerais
Brasil
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000

População
2.238.526
4.357.942
17.891.494
169.799.170

Área (km2) Densidade
330,90
6.764,96
9.459,10
460,71
586.552,40
30,50
8.514.215,30
19,94
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A região metropolitana de Belo Horizonte, sob vários aspectos, é a mais
dinâmica do Estado de Minas Gerais. É responsável por 34,44% do PIB estadual,
cujo peso maior é atribuído ao setor de serviços (42,80%), seguido pelo setor
industrial (33,83%).
No ano de 2000, o município de Belo Horizonte participou com 21,46% do PIB
estadual e com 62, 31% da região metropolitana, ou seja, quase três vezes mais que
a somatória dos municípios que ocupavam a segunda e a terceira colocação (Betim
e Contagem). Assim, o município de Belo Horizonte possui um forte valor agregado
em sua capacidade produtiva, em relação aos demais municípios da região.
De acordo com Araújo (2003), a cidade de Belo Horizonte continua
centralizando grande parte das atividades econômicas, desenvolvidas na região
metropolitana e do Estado de Minas Gerais. E, nessa direção, Belo Horizonte pode
se constituir como um pólo concentrador de serviços estratégicos que alimentam a
cadeia produtiva de redes industriais de alta tecnologia.
Assim como as demais regiões metropolitanas do Brasil, a de Belo Horizonte
teve o maior aumento populacional ocasionado pelo crescimento dos municípios
periféricos. Concomitante com o aumento da importância institucional e demográfica,
que as regiões metropolitanas representam, atualmente, no Brasil, Ribeiro (2004)
argumenta que essas regiões concentram, hoje, problemas de toda ordem e que um
dos mais evidentes e relevantes é a violência que superou os problemas sanitários,
causados pela condição de vida e de saúde das populações do seu entorno.
Com respeito aos problemas de violência e saúde nos centros urbanos, é
importante destacar as observações feitas por Beato-Filho (2004), no seu estudo
sobre homicídios em Belo Horizonte. O autor afirma que há uma coincidência entre
as regiões violentas e os locais assinalados como de maior risco de vulnerabilidade
à saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Conforme se
depreende do texto, são áreas que apresentam os piores indicadores sociais, mais
que o resto da cidade, e em que os problemas de violência e de risco à saúde
ocupam os mesmos espaços urbanos.
Ao analisar a situação sanitária do município de Belo Horizonte, Lima e
Carepa-Souza (2004) afirmam que a ausência de planejamento urbano e de
políticas públicas eficientes, ao longo dos anos, provocou a ocupação desordenada
dos espaços urbanos, desencadeando os processos de conturbação, de formação
de favelas e de estabelecimento das áreas periféricas de concentração de pobreza,
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que, por sua vez, tornaram cada vez mais complexas as questões sanitárias do
município.
Do ponto de vista dos problemas gerados pela formação da Região
Metropolitana, e, dentre eles, as questões sobre saúde, é preciso ressaltar que Belo
Horizonte tornou-se referência quanto aos equipamentos de saúde e à assistência,
de forma maciça, para todos os municípios do entorno. (CAMPOS, 1998)
Na figura a seguir, é apresentado o mapa da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, identificando todos os municípios que a integram.

Figura 3: Mapa da região Metropolitana de Belo Horizonte, municípios, 2000.

Alguns indicadores sociais explicitam uma melhora de condição de vida, no
município, nos últimos anos. O índice de desenvolvimento humano, informado pela
Fundação João Pinheiro, passou de 0,775 em 1980, para 0,839, em 2000. Observase, na tabela a seguir, que, no período de 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil
do município diminuiu 9,26%, passando de 30 (por mil nascidos vivos), em 1991,
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para 27,25 (por mil nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer
cresceu 1,88 anos, passando de 68,64 anos em 1991, para 70,52 anos em 2000.

TABELA 3
Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, no município de Belo
Horizonte, 1991 e 2000.
INDICADORES

1991

2000

30,0
68,6
1,9

27,3
70,5
1,6

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos)
Esperança de vida ao nascer (anos)
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (IDH, 2000). Fundação João Pinheiro.

O processo de queda da fecundidade e aumento da esperança de vida,
ocorrida nos últimos vinte anos, na RMBH e, principalmente, em Belo Horizonte,
segue tendência geral, registrada em todo o Brasil. A conjugação desses dois
fatores implica o envelhecimento da população. O envelhecimento maior ocorre, em
Belo Horizonte, entre as mulheres e o município tem população muito mais velha do
que a dos outros municípios da RMBH. (MACHADO, 2003). A Região Centro-Sul
possui uma estrutura etária bem mais idosa com uma participação feminina
proporcionalmente maior. As regiões como Barreiro e Norte, por exemplo, possuem
estrutura etária mais jovem, semelhante aos municípios periféricos, coincidindo com
as áreas que ainda têm um crescimento populacional significativo.
Pôde-se identificar, no período de 1991 a 2000, uma melhora no nível
educacional da população adulta com a diminuição da taxa de analfabetismo e um
aumento da média dos anos de estudo. Na tabela a seguir, estão apresentados os
dados do nível educacional da população adulta, acima de 25 anos, em Belo
Horizonte, no período de 1991 e 2000.
TABELA 4
Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais), no município de
Belo Horizonte, 1991 e 2000.
INDICADORES
Taxa de analfabetismo
% com menos de 4 anos de estudo
% com menos de 8 anos de estudo
Média de anos de estudo

1991
8,6
20,9
53,8
7,2

2000
5,6
15,2
44,9
8,1

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (IDH, 2000) Fundação João Pinheiro
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Apesar da melhora de condição de vida, do município, observa-se que esta
melhora convive com um quadro que engloba fatores negativos como o aumento de
violência, desemprego, precarização do trabalho, entre outros. Segundo Paula e
Monte-Mór (2004), esses fatores devem ser tomados como as várias dimensões da
complexa e contraditória trama de que é feita a realidade contemporânea, sobretudo
no que se refere à vida nos grandes centros urbanos.
É, nesse contexto, que vem se estruturando o Sistema Único de Saúde do
Município que tem o propósito de enfrentar o quadro de morbidade e de mortalidade
e de construir estratégias de promoção da saúde, compreendida como um direito de
cidadania.

4.1 Sistema de Saúde do Município de Belo Horizonte

Nos anos 1990, o município de Belo Horizonte, com base na Constituição
Nacional que determina que a saúde é um direito de todos, e com base na Lei
Orgânica do SUS, Lei 8080/90, assumia, integralmente, as proposta de
descentralização dos serviços de saúde, investindo na construção do Sistema Único
de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde passava a exercer o papel de gestor do
sistema de saúde do município.
Simultaneamente ao cumprimento dessa trabalhosa agenda, cuidou-se de
mudar a base conceitual e operacional dos serviços, surgida sob a égide neoliberal.
Essa é a parte nuclear do Projeto de Saúde. Significa a vez e a hora de organizar
serviços, saberes, processos de trabalho coerentes com a nova ética, cujo valor
condutor é a defesa da vida. (CAMPOS, 1998)
O diagnóstico inicial, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no início
dos anos 1990, mostrava que o setor saúde espelhava de forma contundente os
efeitos do desenvolvimento desigual da cidade. O perfil epidemiológico registrava
enorme variedade de enfermidades, determinadas pela falta de condições de vida,
pelas doenças das populações pobres e pelas patologias próprias dos centros
urbanos desenvolvidos. Além do mais, constatou-se que existia uma rede de
serviços com unidades sucateadas e funcionando de forma irregular. (SANTOS,
1998)
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O processo de distritalização foi escolhido como estratégia geral para
transformação do modelo de atenção. O ponto de partida, para descentralização, foi
a base territorial populacional com o enfoque de risco epidemiológico. Cada território
foi reconhecido e desvendado em suas diferenças. Foram selecionados problemas
de saúde prioritários e, através de planejamento local, foram criados os meios e
ações para enfrentá-los47.
O município de Belo Horizonte, atualmente, é constituído de nove distritos
sanitários que correspondem às administrações regionais. O distrito sanitário é um
território do município que tem uma delimitação geográfica, populacional e
administrativa de sua abrangência. Do ponto de vista da gestão do sistema de saúde
é considerada uma instância de planejamento e decisão.
Em média, 15 a 20 unidades ambulatoriais fazem parte de um distrito
sanitário, elas podem ser unidades básicas (Centros de Saúde), unidades
secundárias como os PAM's (Postos de Assistência Médica) e CERSAM´s (Centros
de Referência em Saúde Mental), unidades de urgência/emergência (UPA´s Unidades de Pronto-atendimento), além da rede hospitalar pública e contratada.
Os nove Subsistemas Distritais são coordenados e articulados pelo nível
Central da Secretaria Municipal de Saúde, formando o Sistema Municipal de Saúde
de Belo Horizonte. (CAMPOS, 1998)
Do ponto de vista organizacional e administrativo, o Sistema Municipal de
Saúde é responsável pela operacionalização da rede própria de prestação de
serviços de saúde e das atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
controle de zoonoses e sistema de informação, controle e avaliação da rede
conveniada e, também, por algumas atividades consideradas meio como controle de
pessoal, compras e transporte.
As unidades de saúde são os locais de atendimento à população. As
unidades básicas são os centros de saúde e correspondem ao nível local de
decisões. Essas unidades têm a função de coordenar as ações de saúde e de
responsabilizar-se pela população da área de abrangência delimitada para cada
centro de saúde. As unidades que compõem a rede básica respondem pela
prevenção de agravos à saúde, principalmente através de visitas ao domicílio e de
47

O processo de construção dos territórios da saúde no município envolveu três grupos de
participante: os técnicos de nível distrital, os profissionais de saúde do nível local e representantes
da comunidade. Essa aproximação ocorreu por meio de realização de oficinas que tinham como
propósito estabelecer as áreas de abrangência das unidades de saúde. (SANTOS, 1998)
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ações coletivas de cuidados à saúde. Nessas unidades, é que se encontra grande
parte dos serviços odontológicos do SUS-BH.
O território adjacente à unidade de saúde, que está sob a sua
responsabilidade sanitária, é chamado de Área de abrangência da unidade de
saúde. A área de abrangência representa um conjunto de setores censitários que,
em Belo Horizonte, foram classificados segundo o risco de vulnerabilidade à
saúde48. A definição dessas áreas foi realizada a partir do processo de
territorialização, ocorrido no período de 1989 a 1993, considerando-se o acesso da
população aos serviços, as barreiras geográficas existentes e a malha viária. Para o
seu desenho, observaram-se os limites dos setores censitários, definidos pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que foram
digitalizados pela Empresa de Processamento de Dados do Município de Belo
Horizonte (PRODABEL). Ao longo dos anos, as áreas de abrangência sofreram
alterações, fundamentalmente ocasionadas pela construção de novas unidades de
saúde, que demandaram novos recortes dos territórios da saúde do município.
A área de abrangência é o espaço geográfico em que as ações de promoção
e de atenção à saúde estão sob a responsabilidade dos centros de saúde. As
informações disponíveis sobre essa unidade territorial permitem às unidades de
saúde avaliar e planejar suas ações, de acordo com as necessidades de saúde
encontradas.
Neste sentido, o município de Belo Horizonte vem cumprindo as
determinações de descentralização, determinadas pelas diretrizes do Sistema Único
de Saúde. O planejamento local é realizado tomando-se como base as
necessidades epidemiológicas e as demanda dos usuários.
O território da saúde do SUS-BH é apresentado na figura abaixo. No mapa,
podem ser visualizados os nove distritos sanitários, o conjunto de unidades básicas
de saúde, assim como seus respectivos limites de área de abrangência da rede
própria do SUS-BH, no ano 2000.

48

No Censo 2000, Belo Horizonte foi redividida pelo IBGE, em 2563 setores censitários contíguos
(453 setores a mais que na divisão de 1996), respeitando-se os limites da divisão políticoadministrativa, do quadro urbano legal e de outras estruturas territoriais de interesse.
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Figura 4: Mapa município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência,
unidade básica de saúde, 2000.
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Para Santos (1998), o processo de descentralização, em Belo Horizonte,
contribuiu para a incorporação do conceito de risco, especificamente de áreas de
risco, de grupos sociais em áreas de risco, no âmbito do planejamento das
estratégias de atenção à saúde. Nessa direção, como um dos instrumentos de apoio
para o planejamento, foi proposta, em 1998, a classificação de áreas de risco à
saúde do município, segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, criado por técnicos
da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, foi possível identificar áreas com
condições socioeconômicas desfavoráveis dentro do espaço urbano delimitado,
apontando áreas prioritárias para intervenção e alocação de recursos, favorecendo a
proposição de ações intersetoriais.
A figura, a seguir, apresenta o mapa do município de Belo Horizonte com a
discriminação dos setores censitários, classificados segundo o Índice de
Vulnerabilidade à Saúde, em 1998.
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Figura 5: Mapa do Município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde, 1998.
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O Índice de Vulnerabilidade à Saúde foi refeito em 2000, e uma nova
classificação de áreas foi proposta. O mapa de classificação dos setores censitários,
segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde, do ano 2000, será utilizado como
mapa base deste estudo. Portanto, sua descrição mais detalhada se encontra no
capítulo referente à metodologia.
A rede ambulatorial pública do SUS-BH, em 2000, era composta por 127
Centros de Saúde, 16 Unidades de Referência Especializada, 4 Unidades de
Emergência, Unidades de Referência em Saúde Mental, um Pronto-Socorro
Municipal, um Centro de Apoio Sorológico, para pacientes com HIV positivo, um
Serviço de Referência para os portadores da AIDS e sete laboratórios. A Tabela 5
descreve as unidades de saúde próprias do município, existentes nos Distritos
Sanitários.

TABELA 5
Unidades assistenciais ambulatoriais (próprias) da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, 2000.
Distrito
Sanitário
Barreiro
Centro Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Total

Centro
de
Saúde
17
11
13
19
19
14
14
8
12
127

Laboratório Policlínica
0
3*
1
0
1
1
1
0
0
7

0
2
2
0
1
0
1
0
0
6

Unidade
Unidade
Especializada Emergência
5
1
3
1
3
1
0
2
0
16

1
0
0
0
0
1
1
0
1
4

Total
23
17
19
20
24
17
17
10
13
160

Fonte: PBH. SMSA, 2000.
*Incluindo Laboratório Central.

Existiam, no ano 2000, cento e vinte oito áreas de abrangência. Além das
cento e vinte sete áreas que possuíam uma unidade básica de referência, em uma
das áreas não havia unidade básica de saúde, e se incluía o PAM Saudade. O
atendimento hospitalar é feito através de quarenta e nove hospitais, sendo quarenta
e oito conveniados e um próprio.
A época, assim como atualmente, fazia parte do SUS-BH a rede de serviços
de saúde contratada da qual participam as unidades e hospitais da Fundação
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Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, e unidades do setor privado
credenciadas.
Além do processo de distritalização, outras medidas foram criadas tais como:
mudanças do modelo de assistência, com ênfase nas medidas de proteção e de
promoção à saúde, e maior participação da população na gestão do sistema de
saúde, por meio dos conselhos de saúde, nas instâncias de nível local, distrital e
municipal.

4.1.1 Atenção à Saúde Bucal

A origem da atenção pública em saúde bucal, no Brasil e em diversos outros
países, está em estreita relação com movimentos de institucionalização da saúde e
da higiene pública nas escolas, especialmente nas escolas públicas primárias. Nas
últimas décadas do século XX, a odontologia intensificou suas ações públicas,
individuais e coletivas, de assistência ao escolar. O modelo público de atenção à
saúde bucal, em Belo Horizonte, assim como, tradicionalmente, no Brasil, foi
direcionado para o atendimento ao escolar, com o objetivo de controle da cárie
dentária49.
Segundo Carvalho e Loureiro (1997), a consolidação da saúde escolar, nas
primeiras décadas do século XX, desempenhou papel fundamental para o projeto
político de uma época de transformação social mais ampla, no qual a educação foi
tomada como um dos eixos principais de mudança racional e ordenada das
sociedades ocidentais. Nesse movimento de saúde e higiene escolar, houve a
participação permanente da odontologia.
Em 1946, ocorre na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais a
Reforma Alvino de Paula, e o Serviço Odontológico, agora denominado
Divisão de Higiene Dentária, é subordinado, diretamente, à chefia do
Departamento de Saúde. Nesse período, mais precisamente a partir de
1949, na capital, o número de dentistas em escolas públicas já ultrapassava
o número dedicado a outros serviços odontológicos. (CARVALHO;
LOUREIRO, 1997, p. 55)

49

Para maiores informações sobre os Programas de Odontologia Escolar no Brasil consultar
CARVALHO, C.L. e LOUREIRO C.A. A inserção da odontologia na saúde escolar. In: Cadernos
de Odontologia. Belo Horizonte, v.1, n1, p. 43-57, nov. 1997.
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Segundo os autores, nos anos 1960, em Belo Horizonte, os serviços em
escolas públicas chegavam a representar 80% de todos os serviços odontológicos
do município. As escolas passaram a ser construídas prevendo-se um espaço físico
para instalação de consultórios odontológicos.
Havia, também, alguns consultórios instalados nos centros de saúde para o
atendimento de emergência, no final da década de 1970. Ferreira et al. (1998)
referem-se à criação de dois departamentos, dentro da Secretaria Municipal de
Saúde, em 1982, para cuidarem da atenção à saúde bucal, quais sejam: (i)
Departamento de Saúde Escolar com o propósito de cuidar da atenção odontológica,
realizada nas escolas; e (ii) o Departamento de Ações Básicas de Saúde para
organizar a atenção odontológica, realizada nos centros de saúde.
O serviço odontológico do município se caracterizava por atendimento
diferenciado a duas clientelas distintas: o Sistema Incremental, desenvolvido nas
escolas, exclusivo para população escolar, na faixa etária de sete a quatorze anos e
o atendimento da população nos centros de saúde, para realização de exodontias e
emergências com alta capacidade de mutilação. (WERNECK apud FERREIRA et al.,
1998)
Cabe destacar que, em 1975, institui-se a obrigatoriedade da fluoretação das
águas de abastecimento, em Belo Horizonte. Fato importante que tem sido
amplamente considerado na literatura como uma política pública eficaz no controle
de cárie dentária em toda a população, beneficiada pela água tratada.
A atenção odontológica permanece praticamente inalterada até princípios de
1991, caracterizando-se por um processo de isolamento da saúde, ainda mantendo
a dicotomia na atenção e fora do processo de territorialização que já se efetivava na
Secretaria Municipal de Saúde, através do processo de distritalização. (FERREIRA
et al., 1998)
Nos anos 1990, com a consolidação do Sistema Único de Saúde, no Brasil,
aparecem

novas

perspectivas

e

estratégias

de

organização

do

trabalho

odontológico. O espaço escolar passa a ser questionado como local exclusivo do
atendimento em saúde bucal.
Além do mais, os conhecimentos técnico-científicos sobre as doenças bucais
e as formas de diagnóstico, tratamento e controle apontavam para a ocorrência de
transformações na distribuição e na manifestação da cárie dentária, em virtude da
disseminação de medidas preventivas disponíveis.
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A política de saúde do município e as estratégias de organização dos serviços
de saúde que indicavam um planejamento com base epidemiológica e de acordo
com as demandas locais, também colocavam em cheque o atendimento
odontológico exclusivo para a população escolar. Todos estes fatores permitiram
que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte mudasse, radicalmente, o
eixo na assistência odontológica50.
Vários fatores estavam implicados nessa tomada de decisão. Garantir maior
cobertura populacional dos serviços odontológicos, ofertados pelo município,
responsabilização da equipe de saúde bucal pela população residente na área de
abrangência da unidade de saúde, tanto nas ações de controle e prevenção das
doenças bucais como no atendimento à demanda local.
Baseado na crítica de que os serviços públicos de saúde bucal, direcionados
ao escolar, podiam ser considerados de uso restrito a uma faixa etária pequena da
população, e como as necessidades básicas de saúde bucal eram esmagadoras, em
todos os estratos populacionais, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
no início dos anos 1990, procedeu ao remanejamento do dentista dos consultórios
odontológicos escolares para as unidades básicas de saúde, com áreas de
abrangência e espectro de ações maiores. Essa medida gerou grande polêmica em
vários setores da comunidade, inclusive nos órgãos ligados à categoria profissional
dos cirurgiões-dentistas, Associação de Classe e Sindicato dos Odontologistas,
Câmara de Vereadores e diretoras de escolas.
A partir de 1993, ainda no âmbito da política municipal de saúde, observou-se
um grande investimento nas ações de cuidado com a saúde bucal. Podiam ser
constatadas modificações estruturais de, no mínimo, três dimensões: (i) a primeira
dizia respeito à transferência de local da prestação da assistência, que,
tradicionalmente, se dava em escolas públicas, para as Unidades de Saúde do
município; (ii) os modelos assistenciais, propostos ao longo da década, pretenderam
superar o Sistema Incremental, implantado desde os anos 1960; (iii) houve uma
expansão dos serviços, com conseqüente ampliação do número e das categorias de
profissionais que compuseram as equipes de saúde bucal.
50

Em 1991, a rede municipal de saúde, de Belo Horizonte, contava com aproximadamente cento e
cinqüenta serviços odontológicos em escolas e centros de saúde. Com o processo de
municipalização da saúde, foram incorporados cento e dez serviços odontológicos que
funcionavam em escolas estaduais. Nos meados de 1991, eram duzentos e vinte e cinco serviços
odontológicos, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (FERREIRA et al. 1998)
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Denota-se que todas essas modificações se alinharam com a estratégia
organizacional do sistema de saúde, centrada na organização em rede,
regionalizada e hierarquizada, e que procurou obedecer às diretrizes da
descentralização e do atendimento, com prioridade para as ações preventivas e
participação comunitária.
O modelo proposto baseava-se em duas fases que se complementavam. Na
primeira fase, pretendia-se conhecer os problemas de saúde bucal da população,
usuária do SUS-BH, através do inquérito epidemiológico, e intervir, de forma a
controlar e estabilizar as doenças bucais, detectadas por meio da adequação do
meio bucal51. A segunda fase consistiria no planejamento e no desenvolvimento de
atividades restauradoras. A estratégia adotada visava a um processo de
universalização do atendimento sem restrição para qualquer faixa de idade.
Os procedimentos preventivos de controle de doenças bucais, segundo
Ferreira et al., (1998), passaram a ter um caráter universal.
Dessa forma, o número de pessoas inscritas nesse procedimento passou de
setenta e sete mil, em 1992, para cento e oitenta e seis mil, em 1995, com a
perspectiva de chegar próximo dos trezentos mil, em 1997. (FERREIRA et al., 1998)
Ao final dos anos 1990, pode-se dizer que os serviços de atenção em saúde
bucal se diversificaram e se tornaram mais complexos, procurando atender às
demandas do município. Foi criada uma referência para diagnóstico de câncer bucal,
três serviços de atendimento odontológicos especializados de endodontia, cirurgia,
periodontia, odontopediatria, serviços de urgências e pronto atendimento.

Além

disso, foi ampliado o atendimento a pacientes com necessidades especiais, em três
locais próprios da rede de serviços do município e criado o centro de referência de
atendimento a pacientes HIV positivo.
No inquérito epidemiológico realizado nesta época, mostrou-se uma grave
manifestação de cárie dentária, em crianças abaixo dos 6 anos de idade. Esse fato
justificou a ampliação do atendimento para essa faixa etária, principalmente nas
creches do município.

51

Faz-se importante destacar que o banco de dados, utilizado neste estudo, é proveniente das
informações coletadas no inquérito de saúde bucal, as quais serviriam de base para o
planejamento mais adequado de atenção em saúde bucal, de acordo com as necessidades
detectadas na população.
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Cabe ressaltar que, nesse processo de reorganização da política de saúde
bucal do município, houve melhor dimensionamento do número de cirurgiõesdentistas, da rede de serviços. Em 1993, o diagnóstico mostrava que havia uma
concentração de profissionais em distritos das áreas mais centrais da cidade, onde
existia menor necessidade de atendimento, em detrimento de áreas mais
necessitadas, como o Distrito Sanitário de Venda Nova e Barreiro. Com o
remanejamento dos profissionais das escolas, deu-se prioridade à lotação dos
dentistas nos distritos onde havia maior necessidade e observou-se melhor
distribuição do número de profissionais, pelo município, e uma ampliação nos
números de atendimentos.
Ainda dentro do projeto de reorganização da atenção, pode-se observar um
grande esforço no âmbito da reforma e da melhoria da rede física de assistência
odontológica, visando a melhores condições para o trabalho em equipe e para o
aumento de cobertura da assistência. Os consultórios odontológicos implantados ou
reformados se caracterizavam pelo sistema modular, isto é, um módulo composto
por três consultórios odontológicos, permitindo o trabalho em equipe formada por
cirurgião dentista, técnicos de higiene bucal e atendente de consultório odontológico.
O módulo buscava uma condição adequada de trabalho em equipe,
possibilitando maior produtividade, bem como diminuição das cargas de trabalho
presentes. Estudos têm mostrado que o trabalho em clínicas modulares permite o
aumento de produtividade de cerca de três vezes, em relação ao trabalho individual
do dentista. (FERREIRA et al., 1998)
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de
Planejamento, Controle e Avaliação Ambulatorial, o atendimento odontológico, no
ano de 1999, significou, aproximadamente, 3,5% de todo atendimento ambulatorial,
realizado pela rede de serviços de saúde, do SUS-BH.
Com a implantação de todas as estratégias descritas acima que compunham
o arcabouço do chamado novo modelo de atenção em saúde bucal, esperava-se
maior impacto de cobertura populacional, principalmente universalizando o
atendimento para as faixas etárias de maior prevalência de cárie dentária e maior
efetividade das medidas de controle e prevenção das doenças.
Quanto á condição de cárie dentária, no município de Belo Horizonte, as
análises, realizadas por vários estudos epidemiológicos, mostravam, nas últimas
décadas do século XX, indicadores muito positivos de cárie dentária, principalmente
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se considerarmos a média de CPO-d da população, na faixa etária de 12 anos. Um
desses estudos, realizado por Santos (1998) mostrou que a média do CPO-d aos 12
anos era 2,75, além disto, para essa mesma idade, 73,6% das crianças não
necessitavam de tratamento cirúrgico restaurador.
Para Ferreira (1999), existe forte evidência de que houve a diminuição nas
médias de CPO-d, na idade de 12 anos, no município de Belo Horizonte, nos últimos
anos. Sua afirmação está fundamentada em uma série de estudos, realizados junto
à população residente no município (BELO HORIZONTE, 1994; BELO HORIZONTE,
1995; SANTOS, 1995; BELO HORIZONTE, 1996; BELO HORIZONTE, 1997;
FERREIRA et al., 1998; BRASIL,1999; OLIVEIRA apud FERREIRA, 1999).
O autor considera que, no período analisado, entre os anos de 1975 e 1998,
houve algumas reduções importantes na média do índice CPO-d, na idade de 12
anos, em Belo Horizonte. Em 1975, houve a fluoretação das águas de
abastecimento do município o que coincide com o declínio significativo da
prevalência de cárie, na população de 12 anos, dez anos após, isto é, em 1985.
Comparando os estudos, conduzidos pelo Ministério da Saúde, em 1986 e 1996, a
redução do índice CPO-d médio aos 12 anos, em Belo Horizonte, apresentou uma
diferença de 59% entre as médias. Redução ligeiramente superior à verificada no
Brasil, que foi de 54%. (FERREIRA, 1999).
No entanto, os dados apresentados como média populacional desconsideram
as diferenças de condição de vida, existentes nos vários espaços intra-urbanos. Do
ponto de vista do planejamento da assistência, esse tratamento homogêneo dos
dados populacionais, sobre cárie dentária, no espaço, dificulta a decisão sobre o
direcionamento de ações e investimentos prioritários, para áreas da cidade e ou
grupos populacionais, que tenham maiores necessidades de cuidados de saúde
bucal.
Existe o reconhecimento de que essa nova estrutura de atendimento significa
um avanço no campo da saúde pública. Entretanto, constata-se a necessidade de
avaliar o impacto de todas essas mudanças, no quadro das condições de saúde e
doença bucal e do acesso a ações e serviços odontológicos do município,
considerando-se

as

diferenças

intra-urbanas,

apontadas

pelo

Índice

de

Vulnerabilidade à Saúde, da SMSA-PBH.
O presente estudo propõe um tema estratégico para a construção de políticas
de saúde, incluindo as ações de cuidado, no âmbito da saúde bucal, adequadas às
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necessidades populacionais e aos desafios contemporâneos de superação das
enormes desigualdades sociais, na cidade de Belo Horizonte. Espera-se encontrar
informações sobre a distribuição da doença cárie dentária, na população usuária do
SUS-BH, a partir da análise dos dados do banco de saúde bucal, da Secretaria
Municipal de Saúde, do ano 2000.
Deve-se reconhecer a importância das informações, produzidas pelo inquérito
epidemiológico em saúde bucal, implantado desde 1994, e que teve continuidade
até 2001. Essas informações, certamente, podem se tornar importantes instrumentos
para o planejamento das ações de saúde bucal, subsidiando as necessárias
modificações no programa de atenção à saúde bucal do município.
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5 MÉTODOS E TÉCNICAS

Neste capítulo, far-se-á a apresentação do estudo realizado, descrevendo os
métodos e as várias técnicas utilizadas para responder aos seus objetivos.
Inicialmente, serão apresentados os fundamentos da análise espacial em saúde e
será feita uma breve discussão sobre a utilização de Sistemas de Informações
Geográficas no campo da saúde, pois essas são as bases de referência
metodológica para o desenvolvimento do estudo sobre a condição de cárie dentária
dos usuários do SUS-BH. A seguir, far-se-á uma justificativa sobre as opções
metodológicas adotadas, ressaltando os desafios encontrados, para se conseguir
alcançar os objetivos propostos pelo estudo.
A análise da condição de cárie dentária, na população usuária do SUS-BH,
nos diversos espaços intra-urbanos, obedeceu aos requisitos de ordem espacial,
referentes à localização do problema e às exigências demandadas pela análise
espacial. Ao se tratar de localização de regiões no município e nos domicílios dos
usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, a dimensão geográfica assume o
aspecto central na metodologia adotada.

5.1 Análise Espacial em Saúde

A análise espacial pode ser considerada como o estudo dos fenômenos que
se manifestam no espaço. Dentro dessa concepção, mais ampla, referenciar no
espaço áreas, distâncias e a interação entre os fenômenos são atributos
fundamentais nos estudos com base na análise espacial. (NAJAR, 1998)
Para Bailey e Gratell (1995), na análise espacial dos dados, a categoria
espaço é fundamental, tornando os resultados mais significativos que aqueles das
demais análises de dados que não consideram a dimensão espacial. A análise
espacial pode ser feita quando os dados são espacialmente localizáveis e é dada
importância significativa ao arranjo espacial, na ocorrência do evento ou na
interpretação dos resultados. Os autores argumentam sobre a necessidade de se
fazer distinção entre a análise espacial e outras formas de análise de dados.
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Muitos dados de uso comum possuem alguma referência espacial como, por
exemplo, dados sobre população, dados socioeconômicos, etc., que têm alguma
referência sobre o local de origem das informações. Entretanto, a característica
fundamental da análise espacial que a diferencia das outras análises de dados é o
uso da referência geográfica no modelo, isto é, o uso explícito das coordenadas
geográficas no processo de coleta, descrição e análise dos dados.
Na análise espacial, são necessárias as informações sobre a localização do
evento e os atributos, que são valores associados aos dados. O maior interesse está
centrado nos processos que ocorrem no espaço e os métodos, empregados na
análise espacial, que buscam descrevê-los e analisá-los. (ASSUNÇÃO, 2001)
Spatial data analysis, as we have defined it, involves the accurate
description of data relating to a process operating in space, the exploration
of patterns and relationships in such data, and the search for explanation of
such patterns and relationships. (BAILEY; GRATELL, 1995, p.21)

Os dados espaciais são classificados de acordo com sua tipologia. Segundo
Assunção (2001), a categorização dos dados está relacionada à natureza
estocástica da observação. Há várias classificações de dados, utilizados para
caracterizar os problemas de análise espacial, propostas por diferentes autores.
Uma das classificações foi elaborada por Bailey e Gratell (1995) que consideram
existir quatro tipos de dados espaciais quais sejam: dados de processos pontuais;
dados de superfícies aleatórias; dados de áreas; dados de interação espacial.
De forma sintética, pode-se dizer que os dados de processos pontuais são
conjuntos de dados que representam uma série de localizações pontuais que
indicam a ocorrência de eventos de interesse dentro da área de estudo, tais como,
domicílios de indivíduos, ocorrência de doença, ocorrência de crimes. O objetivo da
análise espacial de pontos é examinar se o conjunto de eventos apresenta algum
tipo de padrão sistemático ou aleatório, procurando compreender em qual escala
esse padrão ocorre. (CÂMARA et al. 2004)
Para Assunção (2001), o que caracteriza os dados de superfície aleatória,
como o próprio nome diz, é o fato de que é aleatória a superfície do fenômeno
estudado. Segundo o autor, tradicionalmente, os problemas estudados, a partir
desse tipo de dados, buscam predizer a superfície em localizações não monitoradas,
fazer a interpolação para recuperar a superfície, a partir de sua observação, nas
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estações de coleta de informações e realizar a escolha de localização de uma nova
estação de coleta. Câmara et al. (2004) consideram que, usualmente, este tipo de
dado é resultante do levantamento de recursos naturais e incluem mapas
geológicos, topográficos, ecológicos, fitogeográficos, etc.
Os dados de área, geralmente, são originados de dados de levantamentos
populacionais, como censo e estatísticas da saúde. Este tipo de dado pode ser
visualizado em mapas em que o espaço é parcelado em áreas, polígonos fechados,
como, por exemplo, setores censitários, zonas de endereçamento postal e regiões
administrativas, etc. Segundo Assunção (2001), a principal característica desse tipo
de dado é que ele representa uma agregação dos valores que se encontram
dispersos dentro de cada uma das áreas. Nesse caso, não se conhece a localização
exata do evento, mas, sim, um valor agregado por área.
Os dados de interação espacial pressupõem a existência de estações ou
posições fixas, consideradas como pares ordenados, sendo que um dos elementos
do par é considerado uma origem, enquanto o outro é um destino. O dado aleatório
a ser modelado representa o fluxo de uma estação para a outra. Para Bailly e Gratell
(1995), existem três importantes questões a serem observadas, a partir desse tipo
de dado, quais sejam: distinção entre origem e destino, características que
determinam o volume de fluxo, a partir de cada origem e as várias características do
destino que estão relacionadas aos seus atrativos. Podem ser citados, como
exemplos, os dados de fluxo migratório, os dados de fluxo de pacientes para
determinados tipos de serviços de saúde, os dados de fluxo de passageiros entre
cidades.
Para cada tipo de dado espacial, existem vários métodos estatísticos
diferentes que podem ser utilizados para fazer sua descrição ou para fazer a
inferência sobre os parâmetros, associados aos modelos.
A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos que têm,
como objetivo, a eleição de um modelo de inferência, capaz de refletir as relações
espaciais do fenômeno estudado. (DRUCK et al., 2004) Dentre os procedimentos
mais usuais, utilizados na análise espacial, podem ser citados a seleção, a
manipulação, a análise exploratória e a análise confirmatória. A seleção pode ser
feita, através da investigação em bancos de dados, identificando os dados de
interesse, realizando consultas e apresentando mapas simples. O processo de
manipulação envolve todas as funções que criam dados espaciais. As técnicas de
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análise exploratória descrevem e visualizam os dados espaciais, verificando a
existência de padrões na distribuição espacial. As técnicas de análise confirmatória
envolvem um conjunto de modelos de estimação e procedimentos para sua
validação. (KREMPI, 2004)
Para a análise espacial dos fenômenos, o conceito de dependência espacial é
considerado fundamental. Waldo Tobler, em 1970, formulou a primeira Lei da
Geografia em que afirma: “Everything is related to everything else, but near things
are more related than far things”. (TOBLER apud WALLER; GOTWAY, 2004).
Pode-se inferir, a partir da primeira Lei da Geografia, que os fenômenos,
sejam eles naturais ou sociais, apresentam uma relação que depende da distância,
ou como afirma Cressie (1991): “a dependência espacial está presente em todas as
direções e fica mais fraca à medida que aumenta a dispersão de localização dos
dados”. (CRESSIE apud DRUCK et al., 2004, p.33) Para Gotway e Waller (2004),
do ponto de vista da estatística, esta lei define a noção da autocorrelação espacial.
A dependência ou autocorrelação espacial surge quando o valor de uma
variável em um lugar do espaço está relacionado com seu valor em outro ou outros
lugares do espaço. Este fenômeno pode ser entendido como uma situação em que
observações próximas no espaço possuem valores similares. Sendo assim, o
desafio da análise é medir o grau de associação espacial entre observações de uma
ou mais variáveis. A autocorrelação espacial pode ser positiva ou negativa. A
ocorrência da autocorrelação espacial pode ser explicada pela existência de erros
de medidas e pelo fenômeno de interação espacial. (KREMPI, 2004)
Os modelos de análise espacial em Ciências Sociais, segundo Abreu e
Barroso (2003), têm uma longa tradição que pode ser expressa nos trabalhos
realizados por Von Thünen e Ravenstein, no século XIX, Webber, Christaller,
Haggestran e de Giddens, entre tantos outros, no século XX. Os modelos de análise
espacial têm sido tradicionalmente empregados pela Geografia e, atualmente, sua
utilização é favorecida pela quantidade e pela qualidade dos dados, pelos métodos
matemáticos e estatísticos disponíveis e pelo desenvolvimento dos Sistemas de
Informações Geográfica.
A análise espacial, também, tem sido aplicada como recurso dos estudos do
campo da saúde pública e da epidemiologia, em particular, com o propósito de
caracterizar as diferenças existentes na distribuição das doenças e dos serviços de
saúde. O uso da análise espacial, em saúde, não é uma novidade, porém, se
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observa um crescimento de sua utilização nos estudos na área da saúde, a partir
dos anos 1980, no Brasil. (CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005)
Para Waller e Gotway (2004), o interesse da epidemiologia pela análise
espacial se deu, inicialmente, pelo reconhecimento da utilização dos mapas como
instrumento que possibilitava esclarecer as possíveis causas das doenças. Os
autores reconhecem que os termos correntemente utilizados na literatura como
epidemiologia geográfica, epidemiologia espacial e geografia médica dizem respeito
a um corpo teórico e a métodos de análise que se referem aos estudos de padrões
de incidência das doenças e de mortalidade no espaço geográfico. No contexto
desses estudos, os locais onde as populações vivem e as formas como vivem
podem ser de grande importância na identificação de padrões de doença.
Na tentativa de compreender a dimensão social da doença e o modo de vida
urbana, várias alternativas tanto teóricas quanto metodológicas têm sido propostas.
Uma delas, segundo Guimarães (2001), foi a transformação do fenômeno
saúde/doença em um campo de aplicação dos estudos sobre o território.
O paradigma da análise espacial, disseminado na geografia entre o final da
década de 1950 e começo dos anos de 1960, permitiu maior rigor na
compreensão do papel dos diferentes elementos que contribuem para que
as pessoas adoeçam. (GUIMARÃES, 2001, p.162)

Os estudos de análises espaciais vêm se tornando cada vez mais comuns em
função da disponibilidade dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Nos
anos recentes, a analise espacial tem sido transformada pelo uso da tecnologia de
computador. (BAILEY; GRATELL, 1995)
Os SIG são conjuntos de funções integradas em um sistema automatizado
capaz

de

coletar,

armazenar,

manejar,

analisar

e

visualizar

informações

referenciadas geograficamente. Nos dizeres de Carvalho et al. (2000), os SIG
podem ser definidos como:
[...] são sistemas computacionais, usados para o entendimento de fatos e
fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A sua capacidade de reunir
uma grande quantidade de dados convencionais de expressão espacial,
estruturando-os e integrando-os adequadamente, torna-os essenciais para
a manipulação das informações geográficas. (CARVALHO et al., 2000, p.14)

Os SIG permitem reunir grande quantidade de dados convencionais de
expressão espacial, estruturando-os de modo a otimizar o tratamento integrado de
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seus três componentes quais sejam: posição, tipografia e atributos na realização de
análises e de representações gráficas. (PINA, 1998)
A composição de um SIG viabiliza a execução de um grande número de
funções entre elas: (i) digitalizar mapas; (ii) armazenar, manejar e integrar dados
geograficamente referenciados; (iii) recuperar ou localizar dados georeferenciados, a
partir de pontos indicados em um plano espacial, para se conhecer um atributo de
uma área do sistema; (iv) produzir diversos tipos de análise de dados, aspecto que
inclui a definição de condições de adjacência, de conteúdo e de proximidade; (v)
produzir resultados ou saídas em diversos formatos, seja em mapas, gráficos ou
quadros; (vi) produzir mapas temáticos de alta qualidade que possam conjugar,
simultaneamente, formatos de saída com ferramentas de edição versátil.
(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 1996, p. 2)
No campo da Saúde Pública, o uso dos SIG é mais recente se compararmos
a sua utilização por outras áreas tais como comércio, transporte, segurança pública
e monitoramento geológico e climatológico da terra. Para Carvalho et al. (2000), a
década de 1990 foi marcada pelo aumento da capacidade de análise e de
tratamento das informações ocasionadas pelo maior acesso aos equipamentos e
programas de informática e, também, pelo armazenamento de informações de saúde
em meio magnético. Para Barcellos et al. (1998), os Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) têm sido utilizados como ferramenta de consolidação e de análise
de grandes bases de dados sobre saúde e ambiente.
Sobre as potencialidades do uso dos SIG no campo da saúde, Pina (1998)
parte do conceito ampliado de saúde que estabelece que as condições de saúde
sejam determinadas pelas formas de organização social. Portanto, as questões
sobre saúde e doença não se encontram restritas aos conhecimentos e práticas
médicas, são problemas que demandam, para sua interpretação, conhecimentos de
vários campos do saber.
Neste sentido, as análises espaciais dos problemas de saúde demandam
grande variedade de dados sobre o meio ambiente, sobre as condições
socioeconômicas e culturais, sobre manifestações de morbidade e mortalidade, etc..
Esse conjunto de dados, quando trabalhado em um SIG, garante a possibilidade de
visualização da distribuição espacial, assegurada pela base de dados gráficos,
enquanto a base de dados alfanuméricos contemplará a visão estatística do
problema.

99

Há o reconhecimento das várias vantagens na utilização dos SIG, na área da
saúde, dentre outras: possibilita a análise integrada de indicadores epidemiológicos,
demográficos, sociais, ambientais, etc., em várias escalas e unidades espaciais de
referência. Para Rojas e Barcellos (2003), o uso do SIG na saúde permite alcançar a
coerência necessária entre a concepção do marco teórico do fenômeno saúde
doença com o processo metodológico e operacional.
Existe uma grande variedade de aplicação dos SIG em epidemiologia, seu
uso mais comum diz respeito à determinação da situação de saúde de uma área
geográfica específica. Eles podem ser utilizados para determinar padrões ou
diferenças de situação de saúde em diversos níveis de agregação que vão desde o
nível continental, regional, nacional até o nível local.
Além disso, podem ser citados vários outros usos, na saúde pública, como a
geração de hipóteses de investigação, a identificação de grupos de risco à saúde, o
planejamento e a programação de atividades e o monitoramento e a avaliação de
intervenções.
Os SIG representam poderoso recurso para apoiar a análise de situação de
saúde, a investigação operacional e a vigilância epidemiológica para prevenção e
controle dos problemas. Considera-se que suas múltiplas aplicações, no campo da
saúde pública, fortalecem a capacidade de gestão dos serviços na área.
Uma das principais finalidades da epidemiologia é identificar as áreas
geográficas e grupos de população que apresentam maiores riscos de manifestar
determinada doença ou de morrer em sua conseqüência. A epidemiologia, também,
permite reconhecer a distribuição das doenças nas populações e identificar os
fatores que causam o aumento de risco em determinado grupo, os quais não são,
necessariamente, os mesmos para todos os grupos de população. Existe uma
diferença de manifestação e de gravidade das doenças entre os grupos
populacionais.
Acredita-se que as ações de saúde devam ser priorizadas para os grupos de
maiores necessidades, para o controle e a prevenção das doenças. Atualmente,
frente à necessidade de racionalização dos recursos e gastos destinados para os
serviços e ações de saúde, existe a demanda de tornar os programas de saúde mais
efetivos e eficientes. É importante reconhecer, para tomadas de decisões, que a
existência de um sistema de informação que permita identificar áreas e populações
com maiores necessidades, os serviços que a população demanda, o local potencial
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de risco ambiental e as áreas onde se concentram situações sociais vulneráveis
contribuem para maior racionalidade e para a eficiência esperada nos programas de
saúde.
A Organização Pan-americana de Saúde (1996) considera que 80% das
necessidades de informação de quem define as políticas locais de saúde estão
relacionadas com a localização geográfica, portanto a utilização de mapas é
fundamental. É, nesse contexto, que os Sistemas de Informações Geográficas
podem ser considerados como uma tecnologia que facilita os processos de
informação e de tomada de decisões nos serviços de saúde. (CARVALHO et al.,
2000)
O reconhecimento da utilização dos mapas na análise dos problemas de
saúde e no planejamento das ações de saúde, na América Latina, segundo Rojas e
Barcellos

(2003),

se

dá,

fundamentalmente,

em

virtude

do

acelerado

desenvolvimento da informática, mas, também, pelos conhecimentos produzidos
desde a década de sessenta, do século passado, que permitiram o desenvolvimento
teórico-metodológico da interpretação do fenômeno saúde-doença, a priorização do
enfrentamento das desigualdades em saúde e a necessidade de se definir as bases
territoriais do sistema de saúde no marco da descentralização. Além do mais, o
aparecimento das doenças emergentes e o retorno das epidemias de doenças,
consideradas sob controle, exigem recursos eficazes para sua documentação e
controle.
No campo do conhecimento em saúde bucal, Moysés (2000) afirma que os
estudos em pequenas áreas populacionais que se utilizam de Sistemas de
Informações Geográficas podem representar uma nova e importante fase para
epidemiologia bucal, fazendo avançar o conhecimento de como os fatores de risco
sócio-ambientais comprometem a saúde bucal das populações.
O uso da metodologia de análise espacial no campo da epidemiologia em
saúde bucal pode se dizer que foi introduzido recentemente. São estudos que
buscam focalizar a demanda existente de tratamentos odontológicos no sentido de
orientar o planejamento dos serviços de saúde, ou são estudos que buscam
observar a associação entre desigualdade de distribuição das doenças bucais e
condições de vida.
Autores como Antunes et al. (2002) destacam a importância da utilização da
metodologia de análise espacial nos estudos epidemiológicos em saúde bucal, pois
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essa permite relacionar dois campos de dados, indicadores de saúde e indicadores
de condição de vida, quando informações detalhadas sobre os indivíduos não estão
disponíveis. Ainda, afirmam que a análise espacial permite que os levantamentos
epidemiológicos em saúde bucal possam se transformar em estudos ecológicos,
fazendo associação entre dois grupos de variáveis.
Para Moysés (2000), os estudos que tentam correlacionar diferenciais intraurbanos de saúde bucal com pobreza e desigualdade social significam um grande
desafio, pois os pesquisadores, freqüentemente, se sentem desprovidos de
referenciais interpretativos e operacionais. O autor reconhece que os métodos
epidemiológicos tradicionais são insuficientes para se conseguir tal objetivo. Ainda
infere que, em face de tal desafio, não se surpreende em observar a introdução de
abordagens teóricas abrangentes e métodos inovadores, como análise espacial com
o uso dos SIG, também no campo da saúde bucal.
É provável que tais diferenças
chamados “fatores de contexto”,
populacional, e não apenas com
comportamental, dos indivíduos
2000, p. 9)

sejam fortemente relacionadas com os
oriundos de características da área geo“fatores de composição”, demográfica ou
que residem em tais áreas. (MOYSÉS,

Ainda cabe ressaltar outra importante aplicação da análise espacial em saúde
bucal, apresentada por Antunes et al. (2001). Os autores consideram que essa
metodologia, aplicada a estudos que pretendam subsidiar os programas de saúde
pública, permite focalizar os problemas em áreas consideradas de maior risco e,
portanto, o direcionamento de ações de saúde pode ser feito de forma mais racional
e eficiente para a parte da população que realmente necessita.

5.2 Descrição e organização dos dados

A fonte de dados, utilizada neste estudo, é proveniente do banco de dados de
saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. O banco foi
construído a partir de dados sobre as condições de saúde/doença bucal dos
usuários do Sistema Municipal de Saúde, SUS-BH, atendidos nas unidades de
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saúde e organizados pelo ano de atendimento, 1998 (53.141 registros), 1999
(49.869 registros) e 2000 (24.972 registros)52.
Os dados foram coletados pelos cirurgiões-dentistas da rede de serviços
básicos do município, durante a primeira consulta dos usuários. As orientações para
diagnóstico e avaliação da condição de saúde/doença bucal foram estabelecidas
pela coordenação de Saúde Bucal e compõem um manual de diagnóstico que faz
parte da rotina de trabalho do cirurgião-dentista.53 Quanto à condição de
saúde/doença bucal, as informações contidas no banco se referem à cárie dentária,
doença periodontal, fluorose dentária, má oclusão, uso de prótese, necessidade de
prótese dentária e lesões de mucosa.

5.2.1 Caracterização do banco de dados de saúde bucal.

Os registros foram feitos a partir de informações dos usuários, atendidos pelo
serviço odontológico do SUS-BH. As variáveis que compõem o banco podem ser
caracterizadas em variáveis de identificação dos usuários, variáveis de identificação
do atendimento e variáveis de condição de saúde/doença bucal.
As variáveis de identificação dos usuários são: nome, idade, sexo, dados de
endereço de residência (logradouro, código de logradouro e número do imóvel).
As variáveis de identificação do atendimento são: distrito sanitário, unidade
básica de saúde, área de abrangência, data do exame, primeiro ou segundo exame,
nome do examinador. Quanto às variáveis de localização do atendimento, as
informações dizem respeito às unidades geográficas que correspondem aos níveis
administrativos de responsabilidades sanitárias do SUS-BH, quais sejam: áreas de
abrangência e distrito sanitário.
A condição de saúde/doença bucal foi registrada a partir das seguintes
variáveis: (i) para cárie dentária (componentes do índice CPO-d, ceo-d e CPO-s
52

Cabe ressaltar que, no período de 1995 até 2001, foram feitos registros da condição de saúde
bucal dos usuários dos serviços odontológicos em bancos de dados. Porém, a Secretaria Municipal
de Saúde, colocou à disposição do pesquisador os registros coletados nos anos 1998, 1999 e
2000.

53

Segundo Ferreira (1999), no processo de implantação do modelo de atenção odontológica, a
equipe de saúde bucal participou de capacitação introdutória, sendo realizada a calibração dos
profissionais para o exame das condições de saúde bucal, previstas no Inquérito epidemiológico.
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qualificado)54; (ii) doença periodontal (componentes do índice CPITN); (iii) fluorose
dentária (presença ou ausência); (iv) necessidade e uso de prótese dentária
(presente ou ausente); (v) lesão de mucosa (presente em que localização, ausente)
O banco, referente aos exames realizados em 2000, apresentou maior
percentual de registro com informações sobre o endereço de residência dos usuários
atendidos o que permitiu a localização desses domicílios nas áreas de abrangência
das unidades de saúde e nos setores censitários. Para este estudo, foram
selecionados os dados, referentes ao ano 2000, segundo o critério de possibilidade
da análise da condição de saúde bucal no maior nível de desagregação espacial que
é o domicílio dos usuários, dos serviços odontológicos, do SUS-BH.
No ano 2000, nem todas as unidades básicas de saúde do SUS-BH
ofertavam serviços odontológicos. Deve-se considerar que é uma rede de serviço
em fase de estruturação e que, na época, existiam áreas de abrangência sem
serviços de saúde bucal. Por outro lado, percebe-se que, apesar do esforço na
construção do modelo de atenção, muitas unidades com serviço odontológico não
enviaram informações no ano analisado. No quadro a seguir, estão descritas as
áreas de abrangência do SUS-BH, de acordo com as informações enviadas para o
banco de saúde bucal, em 2000.

TABELA 6
Número e percentual de áreas de abrangência SUS-BH com e sem informações
sobre atendimento odontológico no banco de dados no ano 2000.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA SUS-BH
Serviço odontológico com informação de saúde bucal no banco de
dados
Serviço odontológico sem informação de saúde bucal no banco de
dados
Sem serviço odontológico
Total

n
101

%
78,9

4

10,9

13
128

10,2
100

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde PBH, 2000.

Como procedimento inicial do estudo, foram tratadas as informações, contidas
no Banco de Dados Saúde Bucal SMSA-PBH, no sentido de editar e gerar topologia
para permitir o trabalho em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas.

54

A condição de cárie dentária foi avaliada na dentição decídua e permanente.
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Nesse processo, ocorreram a conferência, a conversão, a correção, a reformatação
e a edição o que propiciou a eliminação de erros existentes nos dados originais.
O banco original foi disponibilizado no formato EpiInfo versão 6.0 e foi
importado para uma versão mais atualizada versão 3.3.2, EpiInfo 2003. O banco foi
convertido para o formato DBASE, programa que utiliza um sistema gerenciador de
banco

de

dados

relacional,

para

armazenar

tabelas,

permitindo

maior

compatibilidade com os Sistemas de Informações Geográficas.
Realizou-se a análise de consistência das informações, eliminando-se
registros que continham dados incorretos sobre condição de saúde bucal, e foram
também eliminados, aqueles em que não foi possível resgatar a identificação de
localização dos domicílios dos usuários.
Como resultado da primeira fase de tratamento das informações, no banco de
dados, foram obtidos doze mil trezentos e oitenta e quatro registros em condições de
se fazer o georeferenciamento. Houve eliminação de 45% das informações, contidas
no banco original. Isto se deveu ao fato da baixa qualidade das informações de
localização de endereço dos usuários. Além do mais, vários endereços, provenientes
de áreas de ocupação urbana irregular, como as vilas e as favelas, que não
constavam na base cartográfica do município, não puderam ser utilizados.
Para se fazer o georeferenciamento, isto é, a localização do par de
coordenadas de acordo com os dados de endereço informados no banco de dados,
utilizou-se o programa SISGEO da SMSA-PBH, desenvolvido pela PRODABEL.
Esse programa tem sido utilizado para fazer a georeferenciamento dos casos de
morbidade e mortalidade, observados na rede de serviços de saúde do SUS-BH. O
sistema permite localizar, além do ponto georeferenciado de cada domicílio, a
referência desse ponto no setor censitário e na área de abrangência da unidade
básica de saúde. Dessa forma, cada indivíduo e sua condição de saúde bucal
estavam associados a um identificador que era a ligação entre o arquivo de
coordenadas geográficas e a tabela do banco de dados.
Em uma primeira tentativa, considerou-se a distância de aproximação de 100
metros, observando-se os números par e ímpar. Na segunda tentativa, a distância
de aproximação foi de 200 metros e não se observou a condição de número par ou
ímpar e, com esses requisitos, foram georeferenciados onze mil trezentos e
cinqüenta e nove endereços dos doze mil trezentos e oitenta quatro informados no
banco 2000, (91,35%).
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A partir do banco organizado, foram empregados vários métodos de análise
exploratória e visualização de dados por meio de tabelas, gráficos e mapas. Ao final
dessa fase, foi possível observar a distribuição da população usuária do SUS-BH, no
ano 2000, no município, por vários níveis de agregação espacial tais como: setor
censitário, área de abrangência das unidades de saúde e distrito sanitário.
A partir do georeferenciamento dos domicílios, dos usuários do SUS-BH, foi
possível analisar o acesso aos serviços odontológicos. As informações sobre a área
de atendimento dos usuários dos serviços odontológicos e a localização dos
domicílios, segundo área de abrangência, permitiram a realização da análise
comparativa entre essas áreas com o propósito de se verificar a forma de acesso e
de utilização dos serviços odontológicos do SUS-BH.

5.2.2 Construção de indicadores de cárie dentária.

Do quadro de doenças bucais informadas no banco de dados, elegeu-se a
doença cárie dentária para realização deste estudo. Como justificativa para a
escolha, pode-se afirmar que, devido à sua alta prevalência, a cárie dentária é a
doença bucal que gera maior interesse da saúde pública. Existem muitas
observações, realizadas internacionalmente, usando medidas padronizadas, e há
uma documentação extensa sobre variação de perfis de cárie dentária, o que facilita
a comparação dos resultados encontrados na população usuária dos serviços
odontológicos do SUS-BH, com estudos efetivados em outras localidades.
Além do mais, é importante apresentar algumas características da doença
cárie dentária que, segundo Moysés (2000), podem ser resumidas da seguinte
forma: (i) a cárie dentária é uma doença que existe em todas as populações e só
varia em severidade e prevalência; (ii) é uma doença cuja manifestação varia de
acordo com a idade; (iii) a cárie dentária é cumulativa e deixa registros irreversíveis
na cavidade bucal, sendo que a informação sobre o estado atual não só fornece
dados presentes da doença, mas também da experiência passada.
Empregou-se o índice CPO-d para analisar a condição de cárie dentária,
segundo parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (1997).
Procedeu-se ao tratamento estatístico da epidemiologia em saúde bucal para
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doença cárie dentária, a partir das variáveis, contidas no banco de dados, ano 2000,
tomando-se, como referência, os espaços intra-urbanos do município de Belo
Horizonte.
O índice CPO-d foi, originalmente, proposto por Klein e Palmer ,em 1937, e,
até a atualidade, é utilizado em todo o mundo, como referência para diagnóstico das
condições de cárie dentária. O índice é específico para avaliar a ocorrência de cárie
na coroa dentária. A unidade de medida é o dente que pode receber uma
codificação com peso idêntico para as condições de cariado, perdido e obturado
(restaurado). Os fatores O (obturado) e P (perdido) representam a história passada
da doença com suas seqüelas, enquanto o fator C (cariado) representa a história
presente da doença e corresponde à necessidade de tratamento. O CPO-d significa
a soma do total de dentes cariados, perdidos, obturados, encontrados nos
indivíduos55.
Considerando-se o caráter cumulativo da cárie dentária, que se traduz em
diferentes padrões ao longo da vida humana, o índice CPO-d deve ser expresso por
idade ou por grupo etário. Quanto mais avançada a idade, maior tendência de se ter
um CPO-d mais elevado56.
Para a realização do tratamento estatístico dos dados, foram utilizados os
programas Epi Info versão 3.3.2 200357, SPSS (Satatistical Package for Social
Sciences) versão 11. O cálculo das medidas de tendência central, ou seja, médias,
medianas, desvio-padrão, dentre outras, foi realizada no sentido de se obter a
prevalência e a severidade de cárie dentária, em cada grupo etário.
A análise de regressão linear foi realizada com o propósito de verificar a
existência de correlação entre a condição de cárie, encontrada nos usuários dos
SUS-BH, e as áreas de risco à saúde onde se localizavam os seus domicílios.
Utilizou-se o coeficiente de determinação que, segundo Triola (1999), pode ser
definido como “o valor da variação de y que é explicado pela reta de regressão”.
55

Atualmente, é comum fazer referência ao dente obturado “O” com o termo restaurado e ao dente
perdido “P”, como dente extraído.

56

Variações do índice CPO-d foram propostas para atender a situações mais específicas, assim o
índice CPO-s tem como unidade de análise as várias superfícies da coroa dentária, sendo
considerado uma alternativa mais refinada para detecção de situações clínicas bastante diversas
com respeito à cárie dentária. O ceo-d e ceo-s são utilizados para medir a condição de cárie
dentária em dentição decídua.

57

Software estatístico de uso livre, disponibilizado pelo Center for Disease Control and Prevention,
CDC, Atlanta, EUA, 2003.
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5.2.2.1 Idades-índices e grupos etários

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1997) recomenda que a composição
da amostra dos estudos de epidemiologia em saúde bucal deve ser agrupada em
idades-índices e grupos etários. Com a finalidade de proceder a comparações dos
resultados, encontrados na análise de condição de saúde bucal, do município de
Belo Horizonte, com outros estudos nacionais e internacionais, neste estudo, optouse por adotar o mesmo padrão de idades-índice recomendado pela OMS (1997) e
pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2004). A seguir, é apresentada uma breve
descrição sobre as idades-índices e grupos etários, selecionados para a construção
dos índices de cárie dentária.
5 e 6 anos – Essa idade é selecionada para avaliar a condição de saúde bucal na
dentição decídua que pode apresentar alterações em intervalos de tempo menor,
que a dentição permanente, em outras idades-índice.
12 anos – Essa idade tem especial importância na avaliação de cárie dentária. É a
idade em que, provavelmente, todos os dentes permanentes, exceto os terceiros
molares, encontram-se na cavidade bucal. Elegeu-se a idade de 12 anos para
realizar o monitoramento global da cárie dentária. Sendo assim, ela é
freqüentemente utilizada para se fazer comparações nacionais e internacionais e
para o acompanhamento das tendências da doença.
15-19 anos – Essa faixa etária foi escolhida, seguindo a recomendação dos
levantamentos de base populacional, realizados no Brasil, em 1986 e 2000, e, para
sua eleição, considerou-se a possibilidade de comparação com os resultados
encontrados nesses estudos.
18 anos – Idade selecionada por fazer parte dos indicadores, referenciados pelas
metas estipuladas pela Organização Mundial de Saúde e pela Federação Dentária
Internacional, para o ano 2000.
35-44 anos – Esse é o grupo etário padrão para avaliar as condições de saúde bucal
em adultos. A manifestação e a gravidade da cárie dentária, o nível de severidade
do envolvimento periodontal e os resultados gerais do acesso aos serviços
odontológicos podem ser monitorados, usando-se dados desse grupo etário.
65-74 anos – Com as modificações na distribuição etária e com o aumento da
expectativa de vida que vêm ocorrendo, em muitos países, nos últimos anos, esse

108

grupo etário tem se tornado muito importante, principalmente para o monitoramento
dos efeitos gerais dos serviços odontológicos, prestados a uma determinada
população. Além disto, os dados provenientes desse grupo etário são necessários
para o planejamento adequado da assistência à saúde bucal dos mais idosos. 58
Além do índice CPO-d, tradicionalmente utilizado na epidemiologia em saúde
bucal, optou-se por analisar a severidade de cárie dentária, na população usuária
dos SUS-BH, aos 12 anos de idade, por meio do Significant Caries Index (SiC
Index), que é um índice complementar ao CPO-d e que deve ser empregado quando
os locais, como Belo Horizonte, atingem a meta de três dentes comprometidos por
cárie dentária, aos 12 anos, no ano 200059. Os valores do SiC Index representam a
média do CPO-d do grupo dos indivíduos estudado, que apresentam os mais altos
valores de cárie. (BRATHALL, 2000; NISHI et al., 2002).
Considerando-se que os atuais padrões de manifestação de cárie dentária,
apresentados nos vários estudos epidemiológicos, em vários locais do mundo, têm
mostrado que existe uma desigualdade na distribuição da doença, isto é, encontrase uma proporção de crianças, nessa idade, com baixos índices CPO-d ou mesmo
livres de cárie e que por outro lado, na mesma população, existe uma proporção
com valores de CPO-d que estão muito além da média encontrada, definiu-se,
então, que seria importante analisar a condição de cárie dentária da população de
doze anos, usuária do SUS-BH, com pior severidade da doença60.
Para o cálculo do SiC Index, fez-se, inicialmente, a classificação dos
indivíduos de doze anos, de acordo com o índice CPO-d, e, em seguida, foi
selecionado o terço dessa população que apresentava os valores mais altos de cárie
e, na seqüência, foi calculada a média do CPO-d para esse subgrupo61.
58

Organização Mundial da Saúde, 1997 e Ministério da Saúde, Coordenação de Saúde Bucal, 2004.

59

Em Belo Horizonte, em 1996, já era conhecido, por meio de estudo realizado por Santos (1998),
que a média do índice CPO-d aos doze anos era 2,75. Isto significa que o município, naquela
época, havia atingido uma das metas propostas pela OMS, para a condição de cárie dentária nas
populações.

60

A partir da introdução do SiC Index, estabeleceram-se novas metas para o controle da doença
cárie, na população mundial: SiC Index menor que três para população de doze anos de idade, no
ano 2015. (NISHI et al., 2002) A sugestão é de que, quando o país atingir esta meta, deve-se
colocar o foco da investigação epidemiológica nas províncias, distritos, cidades, ou nas partes
internas das cidades, de forma que, em nenhuma população, o SiC Index deverá ser maior que
três.

61

Para se fazer o cálculo do SiC Index ,foi usado o manual disponibilizado pela Organização Mundial
de Saúde: WHO Collaborating Centre in Malmö University, Sweden.
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5.3 Mapa base de referência

Para correlacionar os indicadores de saúde/doença bucal, encontrados nos
usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, com condição de vida, nos
diversos espaços intra-urbanos, foi utilizado, como mapa base de referência, o mapa
de classificação dos setores censitários, segundo o Índice de Vulnerabilidade à
Saúde, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, Gerência de Epidemiologia e
Informação, 2003.
O Índice de Vulnerabilidade à Saúde é um indicador composto por variáveis,
selecionadas a partir de temas como saneamento básico, habitação, educação,
renda e ainda outras, relacionadas a coeficientes de mortalidade e de situação dos
chefes de família. No quadro a seguir, são apresentadas as variáveis utilizadas para
composição do indicador de Vulnerabilidade à Saúde, em 2003.

Fonte de
Informação

Indicadores
Peso
0,50
1,00

Saneamento
0,50

Habitação

Educação

Renda

Total=2,00
0,75
0,25
Total=1,00
1,50
0,25
Total=2,00
0,50
1,50
Total=2,00
0,25
1,50

Socias/Saúde

Descrição
1-Percentual de domicílios particulares e permanentes com
abastecimento de água ou ausente
2–Percentual de domicílios particulares permantes com
esgotamento sanitário inadequado ou ausente
3–Percentual de domicílios particulares permanentes com
destino do lixo de forma inadequada ou ausente
4-Percentual de domicílios improvisados no setor censitário
5-Razão de morados por domicílio
6-Percentual de pessoas analfabetas
7-Percentual de chefes de família com menos de 4 anos de
estudo
8-Percentual de chefes de família com renda de até 2 salários
mínimos
9-Renda média do chefe de família (invertida)
10-Coeficiente de óbitos por doenças cardiovasculares em
pessoas de 30 a 59 anos
11-Óbitos proporcionais em pessoas com menos de 70 anos de
idade
12-Coeficiente de óbitos em menores de 5 anos de idade
13-Proporção de chefes de família de 10 a 19 anos

0,25
1,00
Total=3,00
Quadro 1: Composição do Indicador de Vulnerabilidade à Saúde.
Fonte: PBH/Secretaria Municipal de Saúde/DEPLAR/INF, 2003.
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O índice, criado em 1998, tem como objetivo identificar áreas com condições
socioeconômicas desfavoráveis, dentro do espaço urbano delimitado, apontando
áreas prioritárias para intervenção e alocação de recursos, favorecendo a
proposição de ações intersetoriais e a avaliação dos processos de intervenção sobre
os problemas de saúde.
No mapa de risco 2003, os setores censitários do município foram ajustados
segundos os parâmetros do IBGE, ano 2000. Essa referência foi utilizada no censo
2000 cujos resultados foram publicados em 2003. Esse mapa possibilita localizar as
informações nos vários níveis de agregação espacial do município.
A vantagem de se utilizar, como base, o mapa do município por setor
censitário, classificado segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde, é que ele é a
referência, para o município, no que diz respeito à análise de condições de saúde e
ao planejamento das medidas de intervenção, controle e prevenção de doenças.
Além do mais, permite a análise dos dados de saúde por micro-áreas como os
setores censitários.
A definição de áreas de maior vulnerabilidade à saúde, no município de Belo
Horizonte, atende às determinações de implantação do Sistema Único de Saúde –
SUS, que prevê a delimitação das unidades administrativas por setor e a articulação
dos níveis de atenção. Esse processo revela a importância de se identificar
unidades, relativamente homogêneas, nos aspectos de condições de vida e no
interior dessas unidades, e de se definir pontos de maior risco de adoecer e de
morrer. Dessa forma, os gestores das unidades de saúde distinguem condições
diferenciadas, internamente, na sua área de abrangência. Sua escala de atuação,
nesse território, pressupõe uma heterogeneidade no risco à saúde62.

62

Do total dos setores censitários do município (n= 2563), 32,4% foram classificados como baixo
risco, 35% como médio risco e 24% como risco elevado e 7% como risco muito elevado.
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Figura 6: Mapa município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, 2003.
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Quanto à análise por micro-áreas, podemos interpretar que os setores
censitários63 são suficientemente pequenos, para serem considerados homogêneos,
do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Carvalho et al. (2000) afirmam que o
setor censitário, por ser uma unidade mínima de agregação de dados do Censo
Demográfico, é de grande importância para as análises em saúde, pois permite a
construção de indicadores sociais. Além do mais, os setores censitários permitem
vários níveis de agregação. A partir dessa unidade espacial, podem-se formar
grupos, distritos, bairros e município.
Nas afirmativas feitas por Barcellos e Bastos (1996), percebe-se que as áreas
homogêneas não têm uma existência a priori, pois, como descrevem os autores:
A rigor, não existe o que se costuma denominar “regiões homogêneas”, uma
vez que o espaço é infinitamente divisível e diferenciado internamente. ... A
delimitação do objeto, objetivos e hipóteses de estudo é que impõem uma
homogeneização da unidade de análise, no interior da qual não é possível
observar diferenças espaciais. (BARCELLOS; BASTOS, 1996, p.391)

5.4 Opção Metodológica

Após a fase exploratória inicial, detectou-se que existiam duas opções
metodológicas quanto à técnica de análise da distribuição espacial da condição de
saúde bucal, cárie dentária, encontrada nos usuários do SUS-BH: (i) análise de
áreas, estabelecendo que essas áreas fossem polígonos fechados nos quais se
supunha haver uma homogeneidade interna. Nesse sentido, as mudanças possíveis
só aconteceriam depois do limite das áreas; (ii) análise de padrão de pontos, em que
cada ponto localizado no mapa significasse que o evento estava sendo estudado.
Para análise da distribuição espacial da condição de cárie dentária, no grupo
estudado, considerou-se que uma doença com alta prevalência na população e
diante do fenômeno da polarização não oferece garantias de que a sua
manifestação seja homogênea, dentro de áreas. A análise por área não permitiria a
identificação dos indivíduos nos extremos da situação de cárie dentária, pois os
dados deveriam ser trabalhados como médias.

63

Área que abrange um conjunto médio de trezentos domicílios. (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística)

113

Sobre a escolha da técnica de análise espacial, nos referimos às
ponderações feitas por Moysés (2000), que considera haver diferenças conceituais e
de resultados a serem analisadas, quando variáveis de condição de cárie dentária
são agregadas, em nível de macro-áreas (distritos sanitários) e micro-áreas (áreas
de abrangência, setores censitários). Os resultados, agregados em áreas maiores,
são mais difusos, menos específicos. Uma implicação disso é que, ao escolher uma
medida agregada por distrito, o pesquisador poderá atribuir maior validade
conceitual aos dados do que seria lícito supor.
Além do mais, considera-se que a apresentação dos dados sobre cárie
dentária, expressos como médias, tem, restritamente, o propósito de fazer
comparações em termos internacionais, nacionais e, também, fazer comparações
com informações sobre as médias encontradas em estudos anteriores, realizados no
município de Belo Horizonte.
A questão de usar média de cárie permanece controversa, em função da
distribuição assimétrica dos dados, na população. A utilização de valores médios de
cárie dentária, em grupos populacionais, é pouco esclarecedora do processo de
distribuição de doença nos espaços intra-urbanos, em subpopulações com grau
diferenciado da doença, coexistindo em espaços geográficos muito próximos.
Sobre o tratamento de dados agregados por área, ainda cabe ressaltar alguns
problemas internos do índice de cárie CPO-d empregado. O denominador, para se
construir a razão, é o total de dentes encontrados na população, o que o torna
distinto dos outros indicadores de saúde e de doença, utilizados em saúde pública,
em que o denominador é sempre um grupo de população. Isso faz com que haja
uma perda de referência da população e os dados, tratados como média, sejam,
sempre, médias de dentes.
Ciente dos limites da utilização dos valores médios de CPO-d, por área, como
distrito sanitários, mas com o propósito de identificar a localização de áreas do
município com piores condições de cárie dentária, nos usuários dos serviços
odontológicos, do SUS-BH, procedeu-se ao cálculo dos valores médios de CPO-d
por distrito, nas várias idades índices e grupos etários. Através da análise de
variância, tentou-se observar se havia diferenças estatisticamente significativas entre
os valores da média de CPO-d dos distritos.
Além disto, considerou-se importante analisar a condição de prevalência e de
gravidade de cárie dentária, em cada distrito sanitário. Para isso, foi realizado o
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cálculo da distribuição de indivíduos livres de cárie (CPO-d=0) e da distribuição dos
componentes internos do índice CPO-d.
Além dos argumentos já expostos, considerou-se, também, a política
municipal de saúde, de Belo Horizonte, que tem como meta o atendimento prioritário
de moradores, por setor censitário de área de risco. Estabeleceu-se, como
fundamental, avaliar se essa estratégia de atenção adotada facilitaria, também, o
atendimento odontológico dos indivíduos com maior severidade de cárie dentária.
Fez-se importante lançar mão de um recurso metodológico que pudesse informar se
os indivíduos com maior severidade da doença eram moradores das áreas eleitas
pelo programa de atenção à saúde, do SUS-BH.
Existia, no banco final, um número significativo de informações sobre saúde
bucal dos usuários, com endereço completo, o que permitiu localizar os seus
domicílios. Para realização da análise da distribuição espacial da condição de cárie
dentária, considerou-se que as unidades e escalas, como eixos da análise espacial,
estavam intimamente ligadas à fonte de dados e de informações que, em última
instância, definiriam o alcance dos resultados das análises. (ROJAS; BARCELLOS,
2003)
No caso do estudo, ora em foco, cujo objetivo é analisar a distribuição
espacial dos domicílios dos indivíduos, usuários dos serviços de saúde bucal do
SUS-BH, segundo a sua condição de cárie dentária, optou-se por observar os
extremos da situação, isto é, indivíduos livres de cárie e indivíduos com alta
severidade da doença, segundo as idades índices e faixas etárias, propostas pela
Organização Mundial de Saúde (1997). Desta forma, buscou-se detectar a existência
de um padrão sistemático de distribuição da prevalência e da severidade da doença
cárie dentária, no município de Belo Horizonte.
A análise exploratória da distribuição de eventos64 mostrou-se adequada para
responder às questões, levantadas pelo estudo, quais sejam: a prevalência e a
severidade de cárie dentária, mesmo considerando os fatores de risco à doença,
amplamente divulgados na literatura, podiam variar com o local de residência dos
indivíduos?. A distribuição espacial dos domicílios dos usuários dos serviços
odontológicos do SUS-BH, classificados como alta severidade de manifestação da

64

Bailey e Gratell (1995) consideram evento o fenômeno espacial que ocorre em um ponto localizado.
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doença, estavam localizados em áreas de maior risco à saúde? Esses eventos se
apresentariam em aglomerados ou estavam irregularmente distribuídos65?
Um método exploratório, na análise de dados, envolve a procura de uma boa
descrição para os mesmos. Ele auxilia o desenvolvimento de hipóteses e o
reconhecimento de modelo explicativo para cada dado. A técnica exploratória é
usada para observar o padrão de eventos na área de estudo, estimando a
intensidade de ocorrência ou estabelecendo o grau de dependência espacial entre a
localização dos eventos. Além disto, esse tipo de metodologia envolve comparações
informais sobre algumas sínteses de dados, permitindo percebê-los como se
seguissem, eles próprios, um modelo particular. Na análise espacial, o resultado da
fase exploratória pode ser apresentado em forma de mapas. (BAILEY; GRATELL,
1995; WALLER; GOTWAY , 2004)
No que se refere à análise de padrões de pontos, podem ser citadas as
ponderações feitas por Anthony Gratell (2002). O autor questiona a distribuição de
pontos encontrada, isto é, se ela acontece completamente por acaso, se cada região
tem chance igual de ter um evento localizado e se a ocorrência de um evento é
independente do outro. Segundo o autor, sabe-se que a população está distribuída,
desigualmente, no espaço e, então, a noção de completamente ao acaso é
insustentável. Deve-se admitir, portanto, a forma desigual de distribuição da
população na análise exploratória. Isto é feito, idealmente, comparando a nossa
distribuição de pontos de eventos, casos com um evento controle, isto é, indivíduos
similares que não têm a doença. (GRATELL, 2002)
O estudo, ora realizado, optou por analisar a condição de cárie dentária nos
extremos da situação, dentro da mesma idade índice e grupo etário. O valor
agregado ao evento, domicílio dos usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH,
são os atributos sobre a condição de cárie dentária, isto é, domicílios dos indivíduos
livres da doença e domicílios de indivíduos com alta severidade de cárie dentária
para as idades de 5, 6 e 12 anos. Para a faixa etária de 15 a 19 anos, foram
tomados, como referência, os resultados do Levantamento Epidemiológico Nacional,
realizado em 2002-2003, cujo parâmetro foi a média do índice CPO-d em cidades
com mais de cem mil habitantes e que possuíam água fluoretada.

65

Para Bailey e Gratell (1995), alguns estudos vão até a fase exploratória quando a pergunta de
partida da investigação se encontra respondida.
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Para o grupo etário de 35 a 44 anos, tomando-se como referência as
informações, amplamente divulgadas na literatura, sobre cárie dentária, e as
informações provenientes dos estudos epidemiológicos de que existia uma alta
prevalência de perda dentária em decorrência de cárie, nessa população, optou-se
por observar o grau de comprometimento com história passada da doença. Foram
selecionados os domicílios de indivíduos com 20 dentes e mais presentes na
cavidade bucal e domicílios de indivíduos com menos de 20 dentes presentes na
cavidade bucal.
Os estudos de análise espacial de padrões de pontos diferem dos estudos
ecológicos clássicos que, geralmente, são baseados em medidas agregadas.
Todavia Carvalho e Souza-Santos (2005) argumentam que os estudos de padrão de
pontos deveriam ser, também, considerados como estudos ecológicos e propõem
um sentido mais amplo para o termo ecológico66, utilizado pela epidemiologia:
“estudo das complexas inter-relações entre organismos vivos e o seu meio físico.”
(CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005, p.365)
Neste tipo de modelo busca-se tratar, simultaneamente, aspectos do
indivíduo e aspectos socioambientais, partindo da localização pontual da
residência e tratando o espaço como superfície contínua. (CARVALHO;
SOUZA-SANTOS, 2005, p. 367)

A vantagem da utilização desse tipo de modelo é que a localização pontual do
evento de saúde/doença analisado e a população estudada, quando disponíveis,
evitam o particionamento artificial da região, baseado em critérios políticoadministrativos que podem não ter relação com o objeto de estudo. A escolha da
escala, neste tipo de estudo, deixa de ser um problema. (CARVALHO; SOUZASANTOS, 2005)
É importante destacar que, diante da opção de se trabalhar com a localização
dos endereços dos indivíduos, usuários do SUS-BH, algumas medidas foram
adotadas no sentido de resguardar a identificação de cada indivíduo. A coluna com
os nomes dos usuários foi removida do banco, durante o tratamento dos dados, e o
banco foi manipulado somente pelos pesquisadores, envolvidos neste estudo. Além
do mais, deve-se considerar que, no processo de localização de coordenadas
geográficas, foram aceitas aproximações de cem e de duzentos metros que podem
66

Grifos nossos.
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deslocar cada ponto em pequenas distâncias e direção, o que resguarda a
identificação precisa dos usuários. O projeto de pesquisa foi submetido aos comitês
de ética em pesquisa da PUC Minas e da Secretaria Municipal de Saúde e recebeu
a aprovação.
Além da condição de saúde bucal, local de atendimento e local de residência,
não havia no banco nenhuma informação sobre aspectos referentes à condição de
vida dos usuários, como nível de renda, escolaridade, etc. Sendo assim, se fez a
tentativa de classificar os indivíduos segundo a vulnerabilidade à saúde, dos setores
censitários de localização de seus domicílios. Dessa forma, esperava-se encontrar
algum padrão de distribuição da doença que permitisse levantar algumas hipóteses
da influência do espaço, na condição de cárie dentária.
Um dos limites da proposta de estudo era não permitir a análise detalhada
dos atributos individuais dos usuários dos serviços odontológicos, do SUS-BH, do
ponto de vista de suas características sociodemográficos e correlacioná-las com as
informações sobre saúde bucal. Como característica de homogeneidade das áreas,
considerou-se o indicador composto do contexto de risco à saúde das áreas de
moradia.
A localização pontual do domicílio dos usuários dos serviços de saúde bucal
do SUS-BH permitiu, apesar dos limites das informações encontradas no banco de
dados, reduzir a heterogeneidade interna de níveis de desagregação espacial
menores, por áreas administrativas da cidade.
As informações sobre as condições de cárie dentária dos usuários do SUSBH, no ano 2000, foram apresentadas em mapas de pontos, elaborados com o
auxílio do software Mapinfo 7.0. O principal objetivo do mapa de pontos é visualizar
a distribuição das características associadas aos pontos. Segundo Gotway e Waller
(2004), muitos dados, utilizados nos estudos, na área da saúde pública, podem estar
associados a um ponto localizado geograficamente no espaço. Existem várias
formas de exposição dos dados no espaço. As formas irão depender do tipo de
atributos associados aos pontos67.
A localização dos domicílios dos usuários dos serviços odontológicos do SUSBH, isto é, casos de indivíduos livres de cárie e casos de indivíduos com alta
67

Um exemplo clássico de mapas de pontos, realizado no âmbito da Saúde Pública, é o mapa de
John Snow sobre a propagação da epidemia do cólera, em Londres, em 1855.
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severidade, foi feita através de um mesmo símbolo, caracterizado com cores
diferentes. Dessa forma, foi possível identificar a distribuição espacial dos casos, no
mapa base, e comparar a ocorrência dos extremos da condição de cárie dentária,
nos setores censitários do município.
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6 RESULTADOS

6.1 Caracterização da população usuária dos serviços odontológicos do SUSBH, ano 2000.

As informações sobre a condição de cárie dentária dos usuários dos serviços
odontológicos do SUS-BH, contidas no banco de dados de Saúde Bucal da
Secretaria Municipal de Saúde, ano 2000, são provenientes de unidades de saúde,
localizadas nos nove distritos sanitários, de Belo Horizonte. Como se pode observar
na Tabela 7, a seguir, existe maior número de informações, originadas dos Distritos
Sanitários Centro-Sul, Nordeste e Pampulha.

TABELA 7
Distribuição dos usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, por distrito
sanitário, ano 2000.
Distrito sanitário
Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Total

n
629
3025
962
1761
887
821
939
1270
1065
11359

%
5,5
26,6
8,5
15,5
7,8
7,2
8,3
11,2
9,4
100,0

Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA-PBH, ano 2000.

Na figura, a seguir, estão representadas as áreas de abrangência, segundo o
número de registros da população residente na área, atendida pelos serviços
odontológicos do SUS-BH, ano 2000. Somente na área de abrangência do Centro
de Saúde Vila CEMIG, distrito sanitário do Barreiro, não havia nenhum usuário
residente atendido pelos serviços odontológicos do SUS-BH.
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Figura 7: Mapa do município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência,
número de residentes atendidos pelos serviços odontológicos do SUS-BH, 2000.
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Verificou-se a existência de registros de indivíduos em todas as idades, desde
aqueles com menos de 1 ano de idade até indivíduos com mais de 80 anos. Como
se pode observar na Tabela 8, a seguir, as crianças menores que 5 anos,
correspondem a 6,2% dos registros. Uma parte considerável dos registros, isto é,
46,7%, diz respeito à criança e ao adolescente na faixa de idade entre 5 e 14 anos.
Aproximadamente, 19% são registros de população jovem dos 15 aos 24 anos e
21,7% dos registros são de usuários entre 25 e 44 anos, 5% de adultos, na faixa
etária de 45 e 64 anos e menos de 1% corresponde a indivíduos com 65 anos ou
mais.

TABELA 8
Distribuição de população usuária dos serviços odontológicos do SUS-BH, por
grupo etário, ano 2000.
Grupo etário - IBGE (em anos)
1a4
5a9
10 a 14

Freqüência
702
3186

Percentual
6,2
28,0

2123

18,7

1284
890
1436
1029
484

11,3
7,8
12,6
9,1
4,3

154
59
12

1,4
0,5
0,1

11359

100,0

15 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 a 74
75 e +
Total
Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA/PBH, ano 2000.

Em relação à faixa etária, podem ser observadas informações sobre
indivíduos em todas as idades, demonstrando que os serviços atendem uma livre
demanda e não há restrição para qualquer idade.
Considerando-se as idades-índice e grupos etários, recomendados pela OMS
(1997) e Ministério da Saúde (2004), observou-se que 1204 indivíduos estão na
idade-índice de 5 e 6 anos, 409, aos 12 anos, 214, aos 18 anos, 1284, entre 15 e 19
anos, 1029, entre 35 e 44 anos e 59, na faixa etária entre 65 e 74 anos.
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Na Tabela 9 a seguir, está apresentada a distribuição dos usuários dos
serviços odontológicos do SUS-BH, segundo idade-índice e grupo etário, por distrito
sanitário, no ano 2000.

TABELA 9
Distribuição percentual das idades-índice e grupos etários, usuários dos
serviços odontológicos do SUS-BH, por distrito sanitário, ano 2000.
Idade-Índice (em anos)
5a6
12
18
n
%
n
%
N
%
62
5,1
22
5,4
11
5,1

Grupo etário (em anos)
15 a 19
35 a 44
65 a 74
n
%
n
%
n
%
47
3,7
76
7,4 2 3,4

358

29,7

141

34,5

60

28

361

28,1

179

17,4

7

11,9

76

6,3

27

6,6

20

111

8,6
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11,7

7

11,9

183

15,2

54

20,4

28

191

14,9

189

18,4 21 35,6

Noroeste
128
Norte
57
Oeste
153
Pampulha 101
Venda
86
Nova
Total
1204

10,6
4,7
12,7
8,4

24
23
37
47

5,9
5,6
9,0
11,5

21
20
15
19

9,3
10,
6
9,8
9,3
7,0
8,9

102
129
74
153

7,9
10,0
5,8
11,9

76
121
51
90

7,4
11,7
4,9
8,7

4
4
3
4

6,8
6,8
2,3
1,6

7,1

34

8,3

20

9,3

116

9,0

126

12,2

7

2,8

100

409

100

214

100 1284

100

1029

100 59

100

Distrito
sanitário
Barreiro
CentroSul
Leste
Nordeste

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA/PBH, ano 2000.

Explorando a distribuição espacial das idades-índice e grupos etários,
tomando-se, como referência, as áreas de abrangência das unidades de saúde,
observou-se que: (i) não existe uma distribuição homogênea dos usuários
registrados no banco de saúde bucal; (ii) em algumas áreas de abrangência, não
existe registro de usuários para determinada idade-índice ou grupo etário,
traduzindo-se em alguns vazios no mapa, Isso significa que nem todas as áreas de
abrangência têm informações sobre todas as idades-índice ou grupos etários; (iii) em
algumas áreas de abrangência, existe apenas um único registro de indivíduo em
determinada idade-índice68. Diante dessa constatação não foi possível realizar a
análise de condição de cárie dentária no nível de desagregação espacial, por área
de abrangência, da unidade de saúde. Optou-se, então, por fazer a análise
tomando-se o distrito sanitário como unidade de referência espacial.

68

Em anexo tabelas e mapas da fase exploratória.
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Quanto ao número de registros por sexo, verifica-se que a grande maioria dos
usuários dos serviços odontológicos, no ano 2000, é do sexo feminino. Em termos
percentuais,

isso

significa

aproximadamente

60%

dos

registros.

Valores

semelhantes também foram observados nos bancos de saúde bucal, dos anos 1998
e 1999. Ainda que, segundo os dados do censo IBGE, em 2000, exista um discreto
predomínio do gênero feminino, na população do município, correspondendo a 53%,
constata-se que a diferença observada é maior.

TABELA 10
Distribuição de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, por sexo,
ano 2000.
Sexo

Frequência

Percentual

6899
4460
11359

60,7
39,3
100,0

Feminino
Masculino
Total
Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA-PBH, 2000.

6.2 Oferta e acesso dos serviços de saúde bucal

Das 128 áreas de abrangência, existentes no município, em 2000, 101
enviaram informações que foram armazenadas no Banco de Dados Saúde Bucal,
ano 2000, e as outras 27 áreas de abrangência não ofertaram os serviços
odontológicos na época, ou não enviaram informações. Na tabela a seguir, está
apresentado, para cada distrito sanitário do município de Belo Horizonte, o número
de áreas de abrangência com serviço odontológico e sem informações no banco
saúde bucal, as áreas de abrangência com serviços odontológicos e com
informações, e o número de áreas de abrangência onde não existiam serviços
odontológicos, no ano 2000.
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TABELA 11
Informações sobre condição de cárie dentária nas áreas de abrangência
encontradas no Banco de Dados de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de
Saúde, nos Distritos Sanitários de Belo Horizonte, ano 2000.

Distrito sanitário

Com informações

Sem
Sem serviços
informações

Total

Barreiro

12

2

3

17

Centro-Sul

11

0

0

11

Leste

13

0

1

14

Nordeste

18

0

1

19

Noroeste

8

8

3

19

Norte

13

0

1

14

Oeste

11

2

1

14

Pampulha

8

0

0

8

Venda Nova

7

2

3

12

101

15

12

128

Total

Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA-PBH, ano 2000.

Na figura a seguir, está representado o mapa de Belo Horizonte, distritos
sanitários e área de abrangência, classificadas segundo a existência de informações
sobre condição de saúde bucal, encontrada no Banco de Saúde Bucal, da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no ano de 2000.
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Figura 8: Mapa município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência,
unidade básica de saúde, informações epidemiológicas de saúde bucal dos usuários
dos serviços odontológicos do SUS-BH, 2000.
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Pode-se observar que a maioria das unidades de saúde, que não enviaram
informações, estava localizada no Distrito Sanitário Noroeste. Nos Distritos
Sanitários do Barreiro, Noroeste e Venda Nova existia o maior número de áreas de
abrangência, sem serviços odontológicos (n=3).
Ao se comparar a área de abrangência onde está localizado o domicilio dos
usuários com a área de abrangência de atendimento odontológico, observou-se que
em 23 áreas de abrangência, dos atendimentos realizados pelos serviços
odontológicos, 75% e mais correspondem a usuários residentes na área de
abrangência da unidade de saúde. Do total de 128 áreas de abrangência, 49%, isto
é, em 63 áreas, os serviços odontológicos atenderam até 50% de usuários que
residiam fora da área de abrangência da unidade de saúde.
Na figura a seguir, estão apresentadas as áreas de abrangência classificadas
segundo percentual de usuários dos serviços odontológicos que eram residentes na
área de abrangência de atendimento.
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Figura 9: Mapa município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência, percentual
de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, residentes na área do atendimento.
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6.3 Condição de cárie encontrada nos usuários do SUS-BH

Para analisar a condição de cárie dentária dos usuários dos serviços
odontológicos do SUS-BH, foram observados os parâmetros, estabelecidos pela
Organização Mundial da Saúde (1997), na utilização do índice CPO-d69. Utilizou-se a
análise espacial para descrever a distribuição epidemiológica da doença nos
espaços intra-urbanos e para explorar a hipótese de associação dos índices de cárie
dentária com as áreas de risco à saúde, segundo a classificação do Índice de
Vulnerabilidade à Saúde, proposto pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, ano 2003.

6.3.1 Dentição Decídua

A situação de cárie dentária na dentição decídua foi avaliada tomando-se,
como referência, os usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, nas idades de
5 e 6 anos. A prevalência da doença cárie dentária, nessa população, foi de 74%, e
apenas 26% não apresentaram cárie na dentição decídua (ceo-d = 0).
Pode-se constatar nos resultados o fenômeno da polarização da doença cárie
dentária. De um lado, têm-se 26% das crianças livres de cárie e de outro observa-se
que, aproximadamente, 78% dos dentes comprometidos por cárie se concentram em
39% da população. Isso representa população nas idades de 5 e 6 anos, usuárias
do SUS-BH, com 4 a 20 dentes comprometidos por cárie.
Entre os distritos sanitários, observou-se uma distribuição desigual no
percentual de crianças de 5 e 6 anos livres de cárie, na dentição decídua. A melhor
situação encontrada, isto é, locais onde existe maior percentual de crianças de 5 e 6
anos, livres de cárie, na dentição decídua, está nos Distritos Sanitários Oeste
(34,6%), Nordeste (32,7%) e Centro-Sul (25,7%). O Distrito Sanitário Barreiro
apresentou somente 6,45% das crianças, livres de cárie, nessa população, e foi o
pior resultado encontrado.

69

Na análise, também foi incluída a variação do índice para a dentição decídua, ceo-d
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Na figura 14 apresentada a seguir, é possível observar a desigualdade de
distribuição de cárie dentária, na dentição decídua, encontrada entre os distritos
sanitários de Belo Horizonte.

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Barreiro

Centro-Sul

Leste

Nordeste

Noroeste

Norte

Oeste

Pampulha

Venda Nova

Figura 10 - gráfico de distribuição percentual da população de 5 e 6 anos, livres de cárie (ceo-d = 0),
nos distritos sanitários do município de Belo Horizonte, ano 2000.

Os resultados da média do índice ceo-d (experiência de cárie na dentição
decídua), segundo o distrito sanitário, estão apresentados na Tabela 12.
O valor médio do índice, encontrado para o município de Belo Horizonte, foi
de 4,00. As crianças, residentes no Distrito Sanitário do Barreiro, apresentaram
maior índice (ceo-d = 5,60), e o menor índice foi encontrado naquelas crianças
residentes no distrito Oeste (ceo-d = 3,32). Os resultados sugerem uma grande
variação na condição de cárie dentária dos usuários do SUS-BH, para essa faixa de
idade. Em todos os distritos, o desvio padrão apresentado é muito elevado,
indicando a existência de uma grande variabilidade, nesse índice, entre as crianças
examinadas.
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TABELA 12
Média do índice ceo, população usuária do SUS-BH aos 5 e 6 anos de idade,
por distrito sanitário, ano 2000.
Distrito sanitário
Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Belo Horizonte

n
62
358
76
183
128
57
153
101
86
1204

Média
5,60
3,97
4,00
3,38
4,31
3,95
3,32
4,68
4,24
4,00

Desvio-padrão
3,53
4,27
3,55
3,70
3,59
3,38
3,87
4,41
3,88
3,96

Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA/PBH, 2000

Se se considerar esses resultados, para fazer uma comparação com os
dados epidemiológicos de condição de cárie dentária, na mesma faixa de idade, no
Brasil, observar-se-á que a média encontrada em Belo Horizonte, assim como os
valores das médias, encontrados em cada distrito, é superior à média de ceo-d na
região Sudeste (ceo-d=2,50) e no Brasil (ceo-d=2,80), no ano 2002-2003 (BRASIL,
2004)70.
Os valores das médias do índice ceo-d, dos distritos sanitários, quando
submetidos à análise de variância, para um valor de p=0,003, e grau de liberdade
igual a 8, mostraram-se diferentes entre os distritos e dentre os distritos. Detectou-se
que as diferenças específicas se encontravam nos distritos Barreiro, maior
prevalência de cárie dentária, Nordeste e Oeste, menor prevalência da doença. Nos
demais

distritos,

não

foi

possível

observar

diferenças

estatisticamente

significativas.71
Entretanto, ao analisar os componentes internos do índice ceo-d, isto é, a
condição de dentes, cariados, perdidos e restaurados, para o município de Belo
Horizonte, segundo a desagregação espacial por distrito sanitário, pode-se observar
que há uma outra interpretação sobre a condição de cárie, encontrada em cada
distrito sanitário. Na tabela a seguir, estão apresentados os valores médios e
70

Considerando-se a presença de flúor na água de abastecimento no município, a média de ceo-d,
encontrada para esta idade, no Brasil, é de 2.29.

71

Tabelas com os resultados da análise de variância se encontram nos anexos.
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percentuais dos componentes internos do índice ceo-d, na população usuária do
SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos, segundo os distritos sanitários, no ano 2000.

TABELA 13
Composição média e percentual do índice ceo-d, usuários do SUS-BH, nas
idades de 5 e 6 anos, por distrito sanitário, ano 2000.
Distrito sanitário

cariado

restaurado

perdido

ceo-d

média

%

média

%

média

%

média

%

Barreiro

4,77

85,2

0,68

12,1

0,15

2,7

5,60

100

Centro-Sul

2,65

66,7

0,81

20,4

0,51

12,8

3,97

100

Leste

2,90

72,5

0,89

22,2

0,20

5,0

4,00

100

Nordeste

2,66

78,7

O,67

19,8

0,05

1,5

3,38

100

Noroeste

3,33

77,3

0,89

20,6

0,09

2,1

4,31

100

Norte

2,96

74,9

0,72

18,2

0,26

6,6

3,95

100

Oeste

2,31

69,6

0,81

24,4

0,20

6,0

3,32

100

Pampulha

3,97

84,8

0,60

12,8

0,11

2,3

4,68

100

Venda Nova

3,82

90,1

0,40

9,4

0,02

0,5

4,24

100

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH, 2000

Nos Distritos Sanitários Barreiro, Pampulha e Venda Nova, o percentual de
dentes cariados ultrapassava 80% do índice ceo-d. Os Distritos Sanitários CentroSul (66,7%) e Oeste (69,6%) apresentaram os menores percentuais de dentes
cariados. Mediante os valores encontrados em todos os distritos, pode-se dizer que
a população infantil, na idade de 5 e 6 anos, que buscou atendimento no SUS-BH no
ano 2000, tem uma alta prevalência da doença presente, pois é bastante elevado o
percentual de dentes cariados.
Os maiores percentuais de dentes restaurados foram encontrados nos
Distritos Sanitários Oeste (24,4%) e Leste (22,2%) e o menor percentual, no de
Venda Nova (9,4%). Pode-se observar uma grande variação dos percentuais de
dentes perdidos entre os distritos. O maior percentual é do Distrito Sanitário Centro-
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Sul (12,8%) e o menor percentual é do distrito Venda Nova (0,5%), esse último
distrito, por outro lado, apresenta maior percentual de dentes cariados (90,1%)72.
As figuras, a seguir, mostram a distribuição espacial dos domicílios dos
usuários dos SUS-BH, por setor censitário, classificados pelo Índice de
Vulnerabilidade à Saúde, SMSA-PBH, 2003, nas idades de 5 e 6 anos, segundo a
condição de cárie dentária encontrada na dentição decídua, isto é, crianças livres de
cárie (ceo-d=0) e crianças com valores de ceo-d acima da média encontrada na
região sudeste do país, isto é, ceo-d > 2,50,

72

Os municípios da região sudeste do Brasil que possuem água fluoretada apresentam a composição
percentual do índice ceo aos 5 anos de idade da seguinte maneira: aproximadamente 75% de
dentes cariados, 22% de dentes restaurados e 2% de dentes perdidos. (BRASIL, 2004)
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Figura 11: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos
domicílios de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos com
ceo-d=0.
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Figura 12: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência, setor
censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos domicílios de
usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos com ceo-d>2,5.
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Empregou-se a Análise de Regressão Linear com o propósito de observar a
relação existente entre a condição de cárie dentária, nas crianças de 5 e 6 anos, e a
situação de risco à saúde do setor censitário onde se localiza o domicílio dos
indivíduos. A análise foi realizada tomando-se como referência cada um dos
componentes internos do índice ceo-d. O coeficiente encontrado, para os dentes
cariados, foi da ordem de 0,10; para os dentes restaurados 0,09 e 0,02 para os
dentes perdidos. Com esse resultado, pode-se afirmar que não há correlação entre a
condição de risco à saúde do setor censitário, local de moradia e a condição de cárie
dentária nos usuários do SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos73.
A análise da distribuição espacial da condição de cárie dentária, da população
usuária do SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos, por local do domicílio mostrou que
os indivíduos com maior número de dentes comprometidos por cárie dentária, na
população dessas idades, não se encontram concentrados em algumas áreas do
município. Tanto os indivíduos livres de cárie, como os indivíduos com alta
prevalência da doença encontram-se dispersos por todo o município, em áreas de
maior risco de vulnerabilidade à saúde e, também, em áreas onde o risco é menor.

6.3.2 Dentição permanente

Idade de 12 anos

A prevalência de cárie dentária das crianças de 12 anos, usuárias do SUSBH, é de 74%. Quanto à distribuição da prevalência de cárie, nessa população,
observa-se que 26% das crianças estão livres de cárie, isto é, CPO-d=0 e 31,5% das
crianças concentram a maior prevalência de lesões cariosas, com índice CPO-d,
variando entre 4 a 12 .
Os resultados mostram que nas crianças de 12 anos, usuárias do SUS-BH, a
doença cárie dentária não se encontra distribuída de forma homogênea. Observa-se
a manifestação do chamado fenômeno de polarização da doença. Pode-se afirmar
que de um lado existe um grupo de crianças livres de cárie e de outro, no extremo
da situação, há um grupo de criança epidemiologicamente mais vulnerável à cárie
73

Os gráficos de dispersão encontrados estão em anexo.
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dentária, aproximadamente 75% das lesões de cárie estão presentes em 31,5% das
crianças.
A distribuição dos indivíduos de 12 anos, usuários do SUS-BH, livres de cárie
dentária e a distribuição dos indivíduos de 12 anos, com necessidade de tratamento
cirúrgico restaurador, isto é, indivíduos com presença de lesões de cárie ativa, nos
nove distritos sanitários, do município de Belo Horizonte está representada na figura
a seguir.

80%

70%

60%

50%

40%
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20%

10%

0%
Barreiro

Centro Sul

Leste

Nordeste

Crianças livres de cárie dentária

Noroeste

Norte

Oeste

Pampulha

Venda Nova

Crianças com presença de cárie ativa

Figura 13 - Distribuição de indivíduos usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, aos 12
anos, livres de cárie (CPO-d=0), e com presença de cárie ativa, em nove distritos sanitários do
município de Belo Horizonte, 2000.

Ao observar o gráfico da figura acima, as diferenças encontradas parecem ser
mais favoráveis aos Distritos Sanitários Centro-Sul e Venda Nova com mais de 30%
de crianças, aos 12 anos, usuárias do SUS-BH, livres de cárie e com o menor
percentual de crianças com lesão de cárie ativa, aproximadamente 50%. Os Distritos
Sanitários Barreiro (72,7%) e Pampulha (72,3%) apresentaram as maiores
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necessidades de tratamentos cirúrgicos restauradores, em comparação com os
demais distritos.
Explorando os dados do distrito Centro-Sul, com o propósito de identificar os
espaços intra-urbanos onde se encontram as crianças com maior prevalência da
doença, analisou-se a condição dos indivíduos livres de cárie e dos indivíduos com
presença de lesão ativa, aos 12 anos, considerando-se o local do domicilio nos
setores censitários, segundo a classificação de risco à saúde.
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10%
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0%
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MÉDIO
CPOD = 0

ELEVADO

MUITO ELEVADO

Necessidade de tratamento

Figura 14 - Distribuição de indivíduos usuários do SUS-BH, aos 12 anos, livres de cárie (CPO-d
=0), e com necessidade de tratamento cirúrgico restaurador (C ≥1) no distrito sanitário CentroSul, por setor censitário classificado segundo risco à saúde, município de Belo Horizonte,
2000.

Observa-se, no gráfico acima, que tanto as crianças livres de cárie como as
crianças, aos 12 anos, com necessidade de tratamento cirúrgico restaurador, do
Distrito Sanitário Centro-Sul, têm domicílios localizados principalmente nos setores
censitários de médio e baixo risco. Menores percentuais de crianças livres de cárie
foram encontrados nos setores censitários de risco elevado e muito elevado. Nos
setores censitários classificados como risco elevado, existe maior percentual de
crianças com necessidade de tratamento cirúrgico restaurador do que crianças livres
de cárie.
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Os resultados da análise de dados do banco de saúde bucal da SMSA-PBH,
demonstraram que a população de12 anos de idade, usuária do SUS do município,
alcançou a meta proposta pela OMS/FDI, para o ano 2000 (CPO-d<3), pois
apresentava, em média, 2,63 dentes comprometidos por cárie dentária. Entretanto,
considera-se que expressar a prevalência de cárie, através de média, pode não
refletir a distribuição da doença na população, pois, segundo NISHI et al. (2002), a
média não permite a visibilidade do grupo com maior gravidade da doença.
Em função do resultado encontrado e seguindo as recomendações feitas por
Bratthall (2000) de que quando os locais alcançarem as metas propostas pela
OMS/FDI (1985) deve-se avaliar a condição de cárie dentária, na população que
apresenta maior prevalência da doença, optou-se por realizar o cálculo do
Significant Caries Index (SiC). Na Tabela a seguir, estão os resultados encontrados
do SiC Index ,para o município de Belo Horizonte.

TABELA 14
SiC Index população de 12 anos, usuária do SUS-BH, ano 2000.

CPO-d

n
136

Mínimo
3

Máximo
12

Média
5,52

Desvio-padrão
2,157

Fonte: Banco de dados Saúde Bucal, SMSA-PBH, ano 2000.

O valor do SIC Index encontrado foi de 5,52. O valor da média do índice CPOd para o terço da população de 12 anos, usuária do SUS-BH, com maior severidade
da doença, é maior que o dobro da média encontrada no município para essa
população74.
Não foi possível realizar o cálculo do SIC Index, para cada distrito sanitário.
O número de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, de 12 anos de idade,
no ano 2000, em alguns distritos, era menor que o número mínimo requerido como
amostra capaz de gerar alguma hipótese sobre a condição de cárie dentária para
essa população segundo o nível de desagregação por distrito.

74

Para Bratthall (2000), a prevalência de cárie dentária deve ser observada, principalmente, neste
grupo e propõe que no ano de 2015, na idade de 12 anos, o SIC Index deverá ser menor que 3. No
Estado de São Paulo Antunes et al.. (2004) encontraram um valor de 6,38 para o SiC Index na
população de 12 anos.
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Os valores das médias do índice CPO-d, encontradas nas crianças de 12
anos, usuárias do SUS-BH, em cada distrito sanitário do município de Belo
Horizonte, podem ser observados na tabela a seguir.

TABELA 15
Média do Índice CPO-d, população usuária do SUS-BH, 12 anos, distrito
sanitário, Belo Horizonte, ano 2000.
Distrito sanitário
n

12 anos
Média

Barreiro

22

3,14

Desvio
Padrão
2,73

Centro-Sul
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2,07

2,19

Leste

27

3,04

2,85

Nordeste

54

2,56

2,58

Noroeste

24

3,17

3,09

Norte

23

2,65

2,14

Oeste

37

2,70

2,80

Pampulha

47

3,55

2,60

Venda Nova

34

2,62

2,83

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH, ano 2000.

A análise de variância mostrou diferenças estatisticamente significativas para
o valor de p=0,048 e com 8 graus de liberdade, nos distritos Centro-Sul, menor valor
encontrado (2,07) e maior valor encontrado, no distrito Pampulha (3,55). Nos demais
distritos não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas entre as
médias encontradas.
A descrição detalhada da composição interna do índice CPO-d, para idade de
12 anos, segundo distritos sanitários do município de Belo Horizonte, está descrita
na Tabela 16, a seguir. Observa-se que existe diferença entre os distritos. Os
Distritos Sanitários Barreiro e Norte apresentaram, respectivamente, 81,2% e 76%
do componente CPO-d de dentes cariados, enquanto o Oeste tinha 54% e é o
menor percentual de dentes cariados, encontrados entre os distritos.
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TABELA 16
Composição média e percentual do índice CPO-d, usuários do SUS-BH, na
idade de 12 anos, por distrito sanitário, ano 2000.

Distrito sanitário

cariado

restaurado

perdido

CPO-d

média

%

média

%

média

%

Média

%

Barreiro

2,55

81,2

0,50

15,9

0,09

2,9

3,14

100

Centro-Sul

1,33

64,2

0,69

33,3

0,06

2,9

2,07

100

Leste

1,74

57,2

1,22

40,7

0,07

2,3

3,04

100

Nordeste

1,50

58,6

1,04

40,6

0,02

0,8

2,56

100

Noroeste

2,17

68,4

0,96

30,3

0,04

1,3

3,17

100

Norte

2,04

76,0

0,61

23,0

0,00

0,0

2,65

100

Oeste

1,46

54,1

1,03

38,1

0,22

0,8

2,70

100

Pampulha

2,36

66,5

1,04

29,3

0,15

4,2

3,55

100

Venda Nova

1,76

67,2

0,76

29,0

0,09

3,4

2,62

100

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH

Quanto ao componente dente restaurado, os menores percentuais estavam
no Distrito Sanitário Barreiro (15,9%) e no Distrito Sanitário Norte (23%). Maiores
percentuais de dentes restaurados estavam nos Distritos Sanitários Leste (40,7%),
Nordeste (40,6%) e Oeste (38,1%). O percentual de dente extraído é baixo, mas
aparece em alguns distritos como Barreiro, Centro-sul, Leste, Pampulha e Venda
Nova com valores superiores a 2 %.
Constatou-se que os indivíduos usuários do SUS-BH, na idade de 12 anos,
nos Distritos Sanitários Barreiro e Norte, apresentaram maior necessidade de
tratamento odontológico. Por outro lado observou-se que são os usuários que
menos tiveram acesso a este tipo de tratamento, uma vez que apresentaram o
menor percentual de dentes restaurados.
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A distribuição espacial dos domicílios de crianças livres de cárie, aos 12 anos,
considerando-se

o

setor

censitário

de

localização

do

domicílio,

segundo

classificação do Índice de Vulnerabilidade à Saúde, está apresentada na figura 14 a
seguir. Pode-se constatar que as crianças estão dispersas por todo o município e
que não é possível identificar áreas de maior concentração de crianças livres de
cárie. Constata-se a presença de domicílios em áreas de risco elevado e muito
elevado assim como em áreas de médio e baixo risco. Ao observar os resultados,
provenientes da analise de Regressão Linear, concluiu-se que não há correlação
entre a condição de cárie dentária e as áreas de risco à saúde75. Constata-se o
resultado da Análise de Regressão Linear, na figura abaixo, em que é retratada a
distribuição espacial da condição de cárie dentária, encontrada nas crianças de 12
anos, usuárias do SUS-BH.

75

Os resultados da análise de regressão linear estão em anexo.
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Figura 15: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência, setor
censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos domicílios de
usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, na idade de 12 anos e a prevalência de cárie
dentária.
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Não foi possível observar, na figura anterior, áreas de maior concentração dos
domicílios de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, aos 12 anos,
segundo a condição de cárie encontrada. Tanto os domicílios dos indivíduos com
piores condições de cárie dentária, quanto os domicílios dos indivíduos livres da
doença se encontravam dispersos por todo o município.

Faixa etária 15-19 anos

A prevalência da doença cárie dentária, encontrada entre os 1284 usuários do
SUS-BH, na faixa etária de 15-19 anos, foi de 90%. Apenas 10% dessa população,
encontravam-se livres de cárie (CPO-d =0). A média de dentes acometidos por cárie,
encontrada entre os indivíduos usuários do SUS-BH, na faixa etária entre 15-19
anos, foi de 6,5. A Tabela a seguir, representa os valores das médias de CPO-d,
encontrados em cada distrito.
TABELA 17
Média do Índice CPO-d, população usuária do SUS-BH, 15 a 19 anos, distrito
sanitário, Belo Horizonte, ano 2000.
Distrito Sanitário
N

15 a 19 anos
Média
Desvio Padrão

Barreiro

47

7,19

5,240

Centro-Sul

361

6,13

4,892

Leste

111

6,75

4,920

Nordeste

191

6,72

5,294

Noroeste

102

7,19

5,248

Norte

129

5,50

4,332

Oeste

74

6,64

4,759

Pampulha

153

6,08

4,396

Venda Nova

116

7,74

5,152

Fonte: Banco Saúde Bucal, SMASA-PBH, ano 2000.
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Por meio da análise de variância, pode-se constatar que existe diferença
estatisticamente significativa para um valor de p=0,012 e um grau de liberdade igual
a 8, entre as médias de CPO-d, encontradas nos distritos. As maiores médias foram
encontradas nos Distritos Sanitários Venda Nova (7,74), Noroeste (7,19) e Barreiro
(7,19) e a menor média foi encontrada no Distrito Sanitário Norte (5,50)76.
Ao analisar a composição interna do índice CPO-d, observou-se que os
maiores percentuais de dentes cariados foram encontrados nos Distrito Sanitários
Venda Nova (64,2%), Leste (59,2%), Norte (58,5%) e Barreiro (57,4%).
Quando se analisam os resultados, fazendo-se a comparação dos
percentuais dos componentes internos do índice CPO-d, constata-se que, nesses
quatro distritos, existiu um alto percentual de dentes cariados e um baixo percentual
de dentes restaurados. Cabe salientar que o Distrito Sanitário Norte, que apresentou
a menor média do índice CPO-d, tinha um dos maiores percentuais de dentes
cariados em comparação com outros distritos. O menor percentual de dentes
cariados (45,5%), para esta faixa etária, e o maior percentual de dentes restaurados
(48%) foi encontrado no Distrito Sanitário da Pampulha. O maior percentual de
dentes perdidos foi encontrado no Distrito Sanitário do Barreiro (8,3%)77. Os
resultados, comentados acima, podem ser vistos na Tabela 18, a seguir.

76

77

Os resultados da análise de variância se encontram em anexo.
Municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e com água fluoretada apresentaram a
seguinte composição percentual do índice CPO-d na faixa etária de 15 a 19 anos: 35,4 % de dentes
cariados, 56,1% de dentes restaurados e 8,7% de dentes perdidos. (BRASIL, 2004)
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TABELA 18
Composição média e percentual do índice CPO-d, usuários do SUS-BH, na
faixa de 15-19 anos, por distrito sanitário, ano 2000.
Distrito sanitário

cariado

Restaurado

perdido

CPO-d

média

%

Média

%

média % média

%

Barreiro

4,13

57,4

2,47

34,3

0,60

8,3

7,19

100

Centro-Sul

3,39

55,3

2,36

38,5

0,45

7,3

6,13

100

Leste

4,00

59,2

2,34

34,7

0,41

6,1

6,75

100

Nordeste

3,79

56,4

2,65

39,4

0,27

4,3

6,72

100

Noroeste

3,75

52,1

3,09

43,0

0,34

4,7

7,19

100

Norte

3,22

58,5

1,98

36,0

0,29

5,3

5,50

100

Oeste

3,70

55,7

2,53

38,1

0,41

6,2

6,64

100

Pampulha

2,77

45,5

2,92

48,0

0,40

6,6

6,08

100

Venda Nova

4,97

64,2

2,37

30,6

0,41

5,3

7,74

100

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH, 2000

As figuras, apresentadas a seguir, mostram a distribuição espacial dos
domicílios dos indivíduos usuários do SUS-BH, na faixa etária de 15-19 anos, que
apresentaram o índice CPO-d menor ou igual a 4,8 e os indivíduos que
apresentaram média de CPO-d superior a 4,878, por setor censitário, classificado
segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde.

78

Este valor é a referência da média nacional do índice CPO-d para a faixa etária de 15 a 19 anos
para municípios com mais de 100 mil habitantes e água fluoretada.
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Figura 16: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência, setor
censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos domicílios de usuários
dos serviços odontológicos do SUS-BH, na faixa etária de 15 a 19 anos com CPO-d <=4,83.
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Figura 17: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos
domicílios de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, na faixa etária de 15 a 19 anos
comFigura
CPO-d16:
>=4,83.
15 a 19 anos CPO-d < 4,83
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Pode-se constatar que, apesar das diferenças encontradas nos valores do
índice CPO-d, na faixa etária de 15-19 anos, entre os distritos sanitários, os
indivíduos de menor prevalência e os indivíduos de maior prevalência da doença,
encontravam-se dispersos por todo o território e não se pôde perceber concentração
desses indivíduos, em determinadas áreas.
Na Análise de Regressão Linear não foi possível observar a existência de
correlação entre a condição de cárie dentária, desagregada pelos componentes
internos do índice CPO-d e o setor censitário do local de domicílio do usuário do
SUS-BH, segundo a classificação de risco de vulnerabilidade à saúde79.

Faixa etária de 35-44 anos

Na análise de condição de cárie dentária, na população adulta, usuária do
SUS-BH, faixa etária de 35 a 44 anos, constatou-se uma alta prevalência de cárie,
pois 98,5% dessa população apresentaram algum comprometimento com a doença.
Observou-se que 75,2% dessa população tinham o índice CPO-d entre 10 a 26
dentes comprometidos por cárie dentária e 14,2%, tinham mais de 26 dentes,
envolvidos com a doença.
Em Belo Horizonte, a distribuição de prevalência da cárie dentária, na
população usuária do SUS-BH, na faixa etária de 35-44 anos, apresentava-se de
acordo com o gráfico da figura abaixo.

79

Os gráficos de dispersão se encontram em anexo.
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Figura 18 - Gráfico de distribuição da prevalência de cárie dentária, na população usuária do
SUS-BH, na faixa etária de 35-44 anos. Belo Horizonte, ano 2000.

No Brasil, em cidades com mais de 100 mil habitantes e com água fluoretada,
99% da população têm um índice CPO-d > 0. A média do índice, para a faixa etária
de 35-44 anos, nesses municípios, é de 19,01. Em Belo Horizonte, a média é de
19,55 e não foi possível realizar a análise de variância (ANOVA), entre as médias
encontradas, nos nove distritos sanitários, porque a variância não foi constante.
Entretanto, parece válido analisar o percentual dos componentes internos do
índice CPO-d, encontrado em cada distrito sanitário. Na Tabela 19 a seguir, está
apresentada a composição média e o percentual do índice por distrito sanitário.
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TABELA 19
Composição média e percentual do índice CPO-d, usuários do SUS-BH, na
faixa etária de 35-44 anos, por distrito sanitário, ano 2000.
Distrito sanitário

cariado

restaurado

perdido

CPO-d

Média

%

média

%

média

%

média

%

Barreiro

4,83

24,8

5,67

29,2

8,33

45,9

19,43

100

Centro-Sul

4,00

23,6

7,39

43,6

5,56

32,8

16,94

100

Leste

4,41

21,6

7,80

38,7

8,22

40,2

20,44

100

Nordeste

3,77

19,2

8,39

45,9

6,97

35,4

19,67

100

Noroeste

4,61

22,6

8,43

41,4

7,33

36,0

20,37

100

Norte

4,03

23,2

5,73

33,0

7,60

43,7

17,36

100

Oeste

2,96

13,5

10,57

48,3

8,37

38,2

21,90

100

Pampulha

3,83

18,4

9,40

45,1

7,61

36,5

20,84

100

Venda Nova

4,56

20,7

7,26

32,9

10,24

46,4

22,06

100

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH, 2000

Pode-se observar que, em todos os distritos, o menor percentual dos
componentes internos do índice CPO-d se referia aos dentes cariados. Os dados
mostram que, nos distritos sanitários de Venda Nova, Barreiro e Norte a população
dessa faixa etária, em média, perdeu aproximadamente 12 dentes. Por outro lado,
constata-se, também, que nesses mesmos distritos existia o menor percentual de
dentes restaurados.
Analisando a perda dentária nos distritos sanitários e tomando-se como
referência o parâmetro da OMS/FDI (1985) de 20 dentes presentes na cavidade
bucal de indivíduos, nessa faixa etária, observa-se, na Tabela 20 a seguir, alguns
dados. Os Distritos Sanitários Venda Nova (52,4%), Oeste (45,1%), Barreiro (43,4%)
e Norte (43,0%) apresentaram o maior percentual de usuários do SUS-BH, na faixa
etária de 35 a 44 anos, com menos de 20 dentes presentes na cavidade bucal. No
Distrito Sanitário Centro-Sul, somente 26,3% da população usuária do SUS-BH
perdeu mais de 8 dentes, isto é, 73,7% conservavam mais de 20 dentes presentes
na cavidade bucal80.

80

Em Belo horizonte, estudo epidemiológico sobre saúde bucal, realizado por Santos (1995) mostrou
que 57% dos indivíduos examinados, na faixa etária entre 35-44 anos, perderam 8 ou mais dentes.
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TABELA 20
Distribuição de indivíduos usuários do SUS-BH, na faixa etária de 35-44 anos,
segundo o parâmetro da OMS/FDI (1985), por distrito sanitário, Belo Horizonte,
ano 2000.
Distrito sanitário

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Belo Horizonte

Indivíduos com 20
dentes e mais
n
43
123
71
135
50
69
28
59
60
647

%
56,6
73,7
58,7
71,4
65,8
57,0
54,9
65,6
47,6
62,9

Indivíduos com
menos de 20 dentes
n
33
47
50
54
26
52
23
31
66
382

%
43,7
26,3
41,3
28,6
34,2
43,0
45,1
34,4
52,4
37,1

Total
n
76
179
121
189
76
121
51
90
126
1029

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fonte: Banco Saúde Bucal SMSA-PBH, ano 2000.

Os resultados do levantamento epidemiológico, realizado no Brasil, em 20022003, mostraram que a composição percentual do índice CPO-d, para a faixa etária
de 35-44 anos, em municípios de mais de 100 mil habitantes e onde a água do
abastecimento era fluoretada, era de 11,72% de dentes cariados, 35,14% de dentes
restaurados e 53,29% de dentes perdidos. Comparando-se esses dados com os
resultados encontrados nos distritos sanitários de Belo Horizonte, pode-se dizer que
o percentual de dentes cariados, em todos os distritos, é maior que os dados
apresentados no levantamento epidemiológico, no Brasil, em 2002-2003. Nos
distritos que apresentaram menor percentual de dentes restaurados, Barreiro
(29,18%), Venda Nova (32,91%) e Norte (33,0%) os valores se aproximavam do
resultado encontrado no estudo brasileiro (35,1%). Em todos os distritos, o
percentual de dentes perdidos foi menor que o resultado do Brasil, na condição
apresentada.
Nas figuras a seguir, estão representadas a distribuição espacial dos
domicílios dos usuários do SUS-BH, na faixa etária de 35-44 anos, com 20 dentes e
mais presentes na cavidade bucal e indivíduos com perda dentária maior que 8
dentes, nos setores censitários, segundo classificação do Índice de Vulnerabilidade
à Saúde.
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Figura 19: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos
domicílios de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, na faixa etária de 35 a 44
anos com 20 ou mais dentes presentes.
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Figura 20: Mapa município de Belo Horizonte, 2000, distrito sanitário, área de abrangência,
setor censitário classificado segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde, localização dos
domicílios de usuários dos serviços odontológicos do SUS-BH, na faixa etária de 35 a 44 anos
com menos de 20 dentes presentes.
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Na Análise de Regressão Linear, não foi possível observar a correlação
existente entre a condição de perda dentária dos usuários do SUS-BH, na faixa
etária de 35-44 anos e a localização dos domicílios nos setores censitários,
classificados segundo risco de vulnerabilidade à saúde.
Não foi possível fazer análise da condição de cárie dentária dos usuários dos
SUS-BH na faixa etária entre 65 e 74 anos, tomando-se como referência os espaços
intra-urbanos do município, devido ao pequeno número de informações encontradas
no banco de dados de saúde bucal ano 2000, (n=59).
Como análise final, foi realizada a comparação entre os dados de condição de
cárie dentária, dos usuários do SUS-BH, em cada distrito sanitário do município, com
as metas propostas pela OMS/FDI (1985), para os indicadores epidemiológicos de
cárie dentária, no ano 2000.

TABELA 21
Comparação entre as metas propostas pela OMS/FDI, para o ano 2000, com
relação à cárie dentária e os resultados sobre a condição de cárie dentária dos
usuários do SUS-BH, por distrito sanitário.

Distrito sanitário

METAS OMS/FDI PARA O ANO 2000
05 a 06 anos
12 anos
18 anos
35 a 44 anos
80% com P=0
75% com 20 ou
50% livres de CPO-d menor (todos os dentes
mais dentes
presentes na
presentes na
cárie (ceo-d = 0)
que 3,0
boca)
boca

Barreiro

6,45

3,14

63,6

56,6

Centro-Sul

25,70

2,07

73,3

73,7

Leste

17,11

3,04

90,0

58,7

Nordeste

32,79

2,56

89,3

71,4

Noroeste

14,06

3,17

76,2

65,8

Norte

22,81

2,65

90,0

57,0

Oeste

34,64

2,70

80,0

54,9

Pampulha

20,79

3,55

78,9

65,6

Venda Nova

19,77

2,62

85,0

47,6

Belo Horizonte

24,1

2,63

80,4

62,9

Fonte: Banco de Saúde Bucal SMSA-PBH, 2000.
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Como apresentado na Tabela anterior, os dados de Belo Horizonte sugerem
que, no ano 2000, os distritos sanitários atingiram a meta proposta pela Organização
Mundial de Saúde e FDI (1985), para a idade de 12 anos. Os usuários dos serviços
odontológicos do SUS-BH, nas idades de 5 e 6 anos, nenhum distrito sanitário teve
a meta alcançada, ficando muito aquém do esperado. Quanto à meta para idade de
18 anos, que prevê a presença de todos os dentes em 80% da população, observouse que, em cinco distritos, a meta foi superada e nos distritos Barreiro, Centro-Sul,
Noroeste e Pampulha ficaram bem próximos81. Para a população usuária do SUSBH, faixa etária dos 35 a 44 anos, os dados referentes aos distritos mostraram que a
maioria ficou distante da meta de 75% com 20 ou mais dentes presentes na boca.
Os Distritos Sanitários Venda Nova (47,6%) e Barreiro (56,6%) apresentaram os
piores índices com relação à meta proposta.

81

Em estudo epidemiológico em saúde bucal, realizado por SANTOS (1995), no município de Belo
Horizonte, os resultados mostraram que somente 63,2% da população, aos 18 anos apresentavam
todos os dentes presentes.
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7 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Acesso e utilização dos serviços de odontológicos do SUS-BH

Segundo Unglert et al. (1987), o acesso aos serviços de saúde engloba
inúmeros fatores que podem ser discutidos por meio de diversas linhas de análise
tais como a abordagem geográfica, cultural, econômica e funcional. Para Carvalho e
Martins (2004), o uso dos serviços de saúde depende de vários fatores, dentre eles
podem ser citados os fatores relacionados à organização dos serviços de saúde
como: recursos disponíveis; características de oferta; modo de remuneração; acesso
geográfico e social e os fatores relacionados aos indivíduos tais como: necessidade
de atendimento (gravidade e urgência da doença); gênero; idade; condições
socioeconômicas e culturais.
Dentro do limite das informações disponíveis, para o desenvolvimento deste
estudo, observou-se que, quanto aos fatores relacionados aos indivíduos, os
resultados mostraram que a população infantil e jovem foi a que mais se utilizou dos
serviços odontológicos do SUS-BH.
Apesar da reestruturação da assistência odontológica, realizada em 1995,
com o claro propósito de universalização do acesso para toda a população,
independente da idade, parece que ainda prevalece, nas unidades de saúde, o
atendimento à criança e ao adolescente, na faixa etária escolar. As crianças e os
adolescentes, na faixa de 5 a 19 anos, significaram 58% do total do atendimento.
Resultados semelhantes foram constatados por Ferreira (1999), em seu
estudo sobre a condição de cárie, da população usuária do SUS-BH, no ano de
1998, e reforçam a idéia de que a tradição da atenção odontológica, dentro da saúde
pública, sempre concentrou esforços para o atendimento seletivo e prioritário à
população escolar, o que, no período analisado, se manteve82.
A população adulta e idosa apareceu nos resultados como minoria (18%) e
pode-se supor que ainda continua à margem do atendimento odontológico nas
82

Valores semelhantes também foram encontrados nos bancos de Saúde Bucal da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, nos anos de 1998 e 1999, demonstrando uma maior
concentração de atendimento de crianças maiores que 5 anos, adolescentes e jovens, nesse
período.
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unidades básicas de saúde. Quanto a isso, algumas hipóteses puderam ser
levantadas: (i) os serviços de saúde bucal não se encontravam organizados de
modo a favorecer o acesso à população adulta e idosa, (ii) o grau de resolutibilidade
do tratamento odontológico proposto ficava muito aquém das necessidades da
população adulta e idosa que, nessa etapa da vida, demandava tratamentos mais
complexos e reabilitação por meio de próteses, procedimentos que não eram
oferecidos pelas unidades básicas de saúde.
Os achados encontrados de que a população feminina era a maior usuária
dos serviços odontológicos do SUS-BH, no ano de 2000, corroboram os resultados
de pesquisas que vêm demonstrando que os maiores usuários dos serviços de
saúde são do sexo feminino. (IBGE-PNAD, 1998; ANDERSEN apud CARVALHO;
MARTINS, 2004).
Para Ferreira (1998), uma provável explicação para esse fenômeno pode
estar fundamentada na avaliação de que os serviços de saúde pública estão,
tradicionalmente, mais direcionados à saúde da criança e da mulher.
A partir dos resultados encontrados, observou-se que, apesar da tentativa de
regionalização e de manutenção do foco de atenção à saúde, na população adstrita
a cada unidade de saúde, era elevado o número de atendimentos odontológicos,
realizados fora da área de abrangência de localização dos domicílios dos usuários,
de, aproximadamente, 45%. A delimitação de áreas com populações específicas e
homogêneas, aliada à vinculação dessas áreas a estruturas de serviços de saúde,
nem sempre significava que o acesso da população se daria de acordo com o
planejamento de cobertura dos serviços odontológicos. (CAMPOS et al., 2003)
Os achados deste estudo mostraram que são limitadas as análises de
cobertura que, tradicionalmente, consideram apenas a proporção numérica da
existência dos serviços odontológicos em determinadas áreas, segundo o número de
habitantes residentes. Para melhor compreender os resultados, deve-se considerar
que, no acesso e utilização dos serviços de saúde, existe uma relação dinâmica na
qual intervêm por um lado as necessidades e aspirações da população, expressas
pela demanda aos serviços e, por outro lado, os recursos disponíveis e suas
configurações tecnológicas e organizacionais que configuram a oferta. (UNGLERT et
al., 1987)
Em Belo Horizonte, no ano 2000, existiam serviços odontológicos em todos os
distritos sanitários, distribuídos nas unidades de saúde. Do total de 128 áreas de
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abrangência, em 12 não havia atendimento odontológico. Entretanto, pode-se supor
que algumas unidades ofereciam maior facilidade de acesso seja pela localização
geográfica, seja pela forma de organização do atendimento, isto é, como recebiam
os usuários e a capacidade dos usuários para se adaptarem a essa organização.
Esses fatores podem explicar, em parte, o deslocamento da população usuária dos
serviços odontológicos do SUS-BH, em busca de atendimento odontológico, pois,
como afirmam Travassos e Martins (2004), são múltiplos os fatores explicativos para
a variação no uso dos serviços de saúde. Outros estudos se farão necessários para
esclarecer melhor esses achados.

7.2 Condição de cárie dentária dos usuários dos serviços odontológicos do
SUS-BH

A partir dos resultados encontrados, pode-se afirmar que a população usuária
do SUS-BH, que procurou os serviços odontológicos e que foi examinada pelos
profissionais de saúde bucal da rede, em 2000, apresentava um grave quadro de
cárie dentária. Destacava-se, sobretudo, o perfil de gravidade da doença,
apresentado pelos resultados em todos os espaços intra-urbanos do município que
foram analisados.
Em todas as idades índices e grupos etários, podia-se observar uma alta
necessidade de tratamento restaurador, uma vez que o percentual de dentes com a
presença de cárie era elevado, em todas as áreas do município. Detectou-se pouco
acesso ao tratamento conservador, retratado pelo menor percentual de dentes
restaurados, e o início de perda dentária precoce, na população jovem. A população
adulta, acima dos 35 anos, apresentava-se com grande perda dentária.
Detectou-se maior prevalência e severidade da doença nos usuários dos
serviços odontológicos do SUS-BH em 2000, se comparada aos resultados dos
levantamentos epidemiológicos, realizados no município de Belo Horizonte, ou
mesmo de outros estudos, realizados em outras localidades do país. Dados mais
positivos de saúde bucal, para Belo Horizonte, foram apresentados pelo estudo de
base nacional em que se utilizou de amostra aleatória da população. (MINAS
GERAIS, 2005)
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Na população infantil, idade de 5 e 6 anos, foi encontrado alto percentual de
crianças com a presença de lesões de cárie ativa, isto é 74%. Além disto, 78% das
lesões de cárie foram encontradas em 39% da população dessa idade. Segundo o
último levantamento epidemiológico de base nacional, SB Brasil 2002-2003, no país,
40% da população nessa idade encontrava-se livre de cárie e, na região sudeste, os
resultados mostraram um percentual de 44%.Em Belo Horizonte, nos usuários do
SUS-BH, ano 2000, somente 26% das crianças encontravam-se nessa condição.
A média do índice ceo-d igual a 4, encontrada nos usuários do SUS-BH,
nessa idade, era semelhante à média encontrada em municípios da região norte do
país que apresentavam flúor na água de abastecimento (ceo-d=3,81)83. A menor
média, encontrada neste estudo, está no Distrito Sanitário Oeste (ceo-d=3,32) e a
maior no Distrito Sanitário Barreiro (ceo-d=5,60), apresentando um valor superior à
média encontrada em municípios da região sul do Brasil, que não possuem água
fluoretada (ceo-d=5,01).
Estudo epidemiológico, realizado por Santos, em 1998, no município de Belo
Horizonte, com uma amostra aleatória dos usuários do SUS-BH, examinadas por
profissionais calibrados para o estudo, mostrou que, na população de 6 anos, a
média de necessidade de tratamento cirúrgico restaurador na dentição decídua foi
de 2,37 dentes.
Os resultados do estudo realizado por Ferreira (1999), que avaliou população
de 5 e 6 anos, usuária do SUS-BH, examinada pelos profissionais da rede de
serviços de saúde bucal, são semelhantes aos encontrados neste estudo. Eles
corroboram a hipótese de que o quadro da condição de cárie dentária da população
infantil, de 5 e 6 anos, usuária do SUS-BH, é mais grave do que o quadro projetado
para o país ou para a região sudeste, para a mesma idade índice.
A despeito da observação da redução da doença cárie dentária, nas últimas
décadas do século XX, na população de 12 anos, no município de Belo Horizonte,
nas crianças usuárias do SUS-BH, ano 2000, foi encontrada a presença de cárie
ativa em mais de 50% das crianças, em todos os distritos.
A partir dos resultados encontrados, detectou-se que, com relação à
prevalência de cárie dentária, os usuários dos SUS-BH, aos 12 anos, apresentavam
maior severidade da doença se comparado aos dados nacionais e da região
83

Em nenhuma região do país foi encontrado uma média ceo-d aos 5 e 6 anos maior que 3,22.(SB
Brasil 2002-2003)
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sudeste. (SB Brasil, 2002-2003). Em 2000, 26% das crianças usuárias do SUS-BH
estavam livres de cárie dentária. Considerando a existência de flúor na água dos
municípios, o estudo nacional revelou um percentual de 41% de crianças livres de
cárie, aos 12 anos, para região sudeste. Tomando-se como referência o porte
populacional dos municípios, com mais de 100 mil habitantes, com presença de
água fluoretada, o percentual de crianças aos 12 anos livres de cárie era de 45%.
Os resultados, encontrados em Belo Horizonte, com relação à prevalência de
cárie, se assemelhavam aos resultados encontrados no Brasil, nos municípios que
não possuíam água fluoretada (23,76%). Também estavam próximos dos achados
encontrados em municípios da região norte do país, ou em municípios da região
sudeste que não apresentavam as águas de abastecimento fluoretadas, com 27%
de crianças livres de cárie. Pode-se, ainda, comparar os dados da população aos 12
anos livres de cárie, aos resultados encontrados para os municípios de menos de
cinco mil habitantes (25,65%), e municípios de cinco a dez mil habitantes (26,97%)
com água fluoretada.
Estudo, realizado por Moysés (2000), em Curitiba, mostrou que a população
de 12 anos, em 1998, apresentava a média de CPO-d, igual a 2. Nos distritos
sanitários analisados pelo autor, o percentual de indivíduos, nessa idade, livres de
cárie variou entre 32% e 40%. No município de Belo Horizonte, entre usuários do
SUS-BH, nessa idade índice, nos distritos sanitários, observou-se que o percentual
de livres de cárie variou entre 15% e 35%.
Os dados, coletados pelo levantamento epidemiológico SB Brasil 2002-2003,
foram analisados pela Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais (2005), para
o município de Belo Horizonte. Os resultados identificaram na amostra selecionada
de forma aleatória que as crianças de 12 anos apresentavam uma média de CPO-d
igual a 1,02 (dv 1,67), enquanto os usuários do SUS-BH apresentavam uma média
de CPO-d igual a 2,63. Quanto à distribuição percentual dos componentes internos
do índice CPO-d, os resultados do levantamento epidemiológico SB Brasil, 20022003, mostrou que 37,7% representavam dentes cariados, 60% dos dentes
restaurados e 2,3% de dentes perdidos.
As crianças usuárias do SUS-BH, aos 12 anos, atendidas pelo serviço de
saúde bucal, apresentavam o componente cariado como o mais significativo. No
Distrito Sanitário Barreiro esse valor era superior aos 80%. O maior percentual de
dentes restaurados foi encontrado nos Distritos Sanitários Leste e Nordeste (40%).
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Estudo epidemiológico, realizado por Santos, em 1998, em uma amostra
aleatória dos usuários do SUS-BH, examinadas por profissionais calibrados para o
estudo, mostrou que, aproximadamente, 74% das crianças examinadas não
apresentavam necessidade de tratamento cirúrgico restaurador na dentição
permanente.
Na região sudeste, estudo realizado por Narvai et al. (2000), no município de
São Paulo, em 1996, apresentou como resultado que 39,8% das crianças, na idade
de 12 anos, naquele município, possuíam CPO-d igual a zero e, aproximadamente,
26% apresentavam valores de CPO-d entre 4 a 14.
A prevalência da doença cárie dentária encontrada entre os 1284 usuários do
SUS-BH, na faixa etária de 15-19 anos, foi de 90%. Apenas 10% dessa população
encontravam-se livres de cárie (CPO-d=0).

No Brasil, dados do levantamento

epidemiológico 2002-2003, mostraram que, em municípios com mais de 100 mil
habitantes e com água fluoretada, o percentual de livres de cárie, nessa faixa etária,
era de 18,75%.
A média de dentes acometidos por cárie encontrada entre os indivíduos
usuários do SUS-BH, na faixa etária entre 15-19 anos, foi de 6,5. Municípios
brasileiros com mais de cem mil habitantes e com água fluoretada apresentaram a
média do índice CPO-d de 4,8 para essa faixa etária. Para a região sudeste, a média
encontrada, para a faixa etária de 15-19 anos, foi de 5,9. Em quase todos os distritos
sanitários do município de Belo Horizonte84 puderam ser observados valores das
médias

do

índice

CPO-d,

semelhantes

aos

resultados

encontrados

pelo

levantamento epidemiológico, Brasil 2002-2003, em cidades de menor porte
populacional (menos de cinco mil e de cinco a dez mil habitantes), e sem flúor na
água de abastecimento.
O percentual do componente restaurado do índice CPO-d em todos os
distritos era inferior ao percentual encontrado para o Brasil, em municípios com mais
de cem mil habitantes e com água de abastecimento fluoretada. Em todos os
distritos, o percentual do componente dente perdido era menor que aos achados
encontrados no estudo de base nacional (8,70%). Dente cariado era o componente
do índice CPO-d mais expressivo, em oito dos nove distritos sanitários, em Belo
Horizonte, significando mais de 50% do total do índice.

84

Exceção encontrada para o Distrito Sanitário Norte.
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A prevalência de cárie, nos usuários do SUS-BH, na faixa etária de 35 a 44
anos, examinados pelos serviços odontológicos, no ano 2000, era similar à
prevalência de cárie, para a mesma faixa etária, encontrada no estudo do Ministério
da Saúde, no Brasil, em cidades com mais de cem mil habitantes e com água
fluoretada, em que 99% da população tinha um índice CPO-d > 0. A média do índice
para a faixa etária de 35-44 anos, nesses municípios, era de 19,01 e, em Belo
Horizonte, para os usuários do SUS-BH, era de 19,55.
Os resultados do levantamento epidemiológico, realizado no Brasil, em 20022003, mostraram que a composição percentual do índice CPO-d, para a faixa etária
de 35-44 anos, em municípios de mais de cem mil habitantes, que possuíam a água
do abastecimento fluoretada, era de 11,72% de dentes cariados, 35,14% de dentes
restaurados e 53,29% de dentes perdidos. Comparando-se esses dados com os
resultados encontrados nos distritos sanitários de Belo Horizonte, pode-se dizer que
o percentual de dentes cariados em todos os distritos era maior que os dados
apresentados no levantamento epidemiológico, no Brasil, em 2002-2003. Houve
uma variação de 24,8% , maior percentual encontrado no Distrito Sanitário Barreiro,
e 13,5% menor valor encontrado no Distrito Sanitário Oeste.
Nos distritos que apresentavam menor percentual de dentes restaurados,
Barreiro (29,18%), Venda Nova (32,91%) e Norte (33,0%), os valores se
aproximavam do resultado encontrado no estudo brasileiro (35,1%). Em todos os
distritos, o percentual de dentes perdidos foi menor que o resultado do Brasil. Em
2000, nos usuários do SUS-BH, o percentual de dentes perdidos foi de 32,8%,
encontrado no Distrito Sanitário Centro-SUL, e o maior, 46,4% no Distrito Sanitário
Venda Nova.
Em outros estudos, realizados em Belo Horizonte, como o de SANTOS
(1998), foi mostrado que o percentual de população, para a faixa etária de 35 a 44
anos, com 8 ou mais dentes perdidos, significava, aproximadamente, 57% e desses,
3,9%, eram totalmente edêntulos. Existiam 15% da população, nessa faixa etária,
sem necessidade de tratamento restaurador, isto é, sem presença de cárie ativa. No
estudo de Ferreira (1999), o percentual do componente do índice CPO-d, dente
perdido, significava 50% do total do índice.
Mediante a revisão de literatura e da observação empírica, realizada sobre a
condição da doença cárie dentária, em usuários do SUS-BH, no ano 2000,
examinados pela rede de serviços de saúde bucal, pode-se considerar o fato da
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coexistência dos extremos da situação entre doença controlada em determinados
indivíduos e a alta severidade encontrada em outros, da mesma faixa etária. No que
diz respeito ao declínio da doença cárie, para este caso, fica descartada a idéia de
doença sob controle. Dentre os vários resultados apresentados, o quadro
comparativo dos achados na população usuária do SUS-BH, no ano 2000, com as
metas propostas pela OMS/FDI (WHO, 1985), explicita claramente essa situação.
As comparações dos achados sobre condição de cárie dentária, encontrados
com outros estudos epidemiológicos, permitem avançar a discussão para um campo
de análise, definido por Curtis e Taket (1996), como a expressão espacial da
desigualdade em saúde. Para as autoras, existem diferenças regionais na
manifestação das doenças que podem ser observadas na dimensão territorial de um
país, comparando-se áreas urbanas e rurais e, também, nos espaços intra-urbanos
das cidades. Nos países desenvolvidos, é comum observar que, em áreas pobres
das cidades, onde se concentra maior número de população carente, há piores
indicadores de condição de saúde que em áreas rurais.
Os resultados de condição de cárie dentária, da população usuária do SUSBH, no ano 2000, se assemelhavam, parcialmente, aos dados epidemiológicos de
cárie dentária de regiões menos desenvolvidas do país, como as regiões Norte e
Nordeste e, em outros, os dados eram similares às cidades de menor porte
populacional ou a municípios que não tinham as águas de abastecimento
fluoretadas. Em todas essas regiões, foram encontrados os piores índices de cárie
dentária do Brasil. (BRASIL, Ministério da Saúde, 2004)
Baseado nas afirmações de Curtis e Taket (1996), pode-se afirmar que a
condição de cárie dentária, encontrada nos usuários do SUS-BH, ano 2000,
espelhavam a desigualdade espacial de manifestação da doença, pois os usuários
dos serviços públicos de saúde bucal apresentavam índices semelhantes a áreas
menos desenvolvidas e com menor acesso aos serviços de saúde do país.
Para melhor compreensão dos resultados encontrados, no caso específico do
atendimento odontológico, pelos serviços públicos de saúde, deve-se considerar
quem era a população usuária desses serviços, e o que esses serviços significavam
dentro do âmbito do atendimento aos problemas de saúde bucal da população.
As informações, sobre utilização e acesso aos serviços de saúde
odontológicos, do Brasil, da Pesquisa Nacional por Amostragem de domicílios
(PNAD), de 1998, foram analisadas por Barros e Bertoldi (2002). Os autores

164

observaram que nos 20% da população mais pobre do país, 68% dos atendimentos
odontológicos foram realizados pelo SUS. Para essa população, os serviços públicos
de saúde bucal tinham significativa importância, enquanto para os 20% mais ricos a
maior parte dos atendimentos odontológicos, isto é, 63% foram realizados pelo setor
privado de saúde.
Além disto, pode-se constatar que a participação do SUS, no atendimento
odontológico, era proporcionalmente pequena, 24% do total de atendimento
odontológico, realizado nas duas últimas semanas, anteriores à pesquisa. Uma
grande parte do atendimento odontológico era custeada pelo próprio usuário, isto é,
47%, envolveram algum pagamento e, mesmo entre os 20% da população mais
pobre, 14% dos atendimentos odontológicos foram pagos.
Para a região Metropolitana de Belo Horizonte, os resultados da PNAD, em
1998 (IBGE, 2000), mostraram que os problemas ou doenças odontológicas
significaram 38% dos motivos de procura de serviços de saúde, nas últimas duas
semanas. Dentre essa demanda, aproximadamente 27% foram atendidos em
unidades de saúde, 40% em consultórios particulares, 31% em clínicas de
empresas, sindicatos e ou serviços de urgência e 2% em farmácias e outros
serviços. Do total de indivíduos entrevistados, pela PNAD, em 1998, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, aproximadamente 15% declarou nunca ter
consultado um dentista.
Os indivíduos que foram atendidos pelos serviços odontológicos do SUS-BH,
em 2000, em sua grande maioria, necessitavam de tratamento e, provavelmente,
segundo os dados da PNAD, em 1998, estavam entre a população mais pobre do
país.
Os resultados sobre a condição de cárie dentária, nos usuários do SUS-BH,
ano 2000, demonstraram que a falta de acesso aos serviços odontológicos estava
configurada em todas as idades e grupos etários. Pode-se inferir que essa
população teve pouco ou quase nenhum acesso a tratamentos odontológicos
anteriores. A história presente da doença, significando necessidade de tratamento é
muito expressiva.
Por meio dos vários estudos, desenvolvidos por David Locker (1992, 1994,
1997 e 2000), observa-se que a relação entre condição de cárie dentária na
população e áreas de carência ainda é contraditória. Os estudos mostraram que os
indicadores sociais, no âmbito dos indivíduos, como renda, por exemplo, está mais
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fortemente relacionado com a condição de saúde bucal do que as medidas
baseadas em área. Observa-se nos estudos, que, de certa forma, os efeitos das
áreas de carência foram significativos para a condição de saúde bucal encontrada,
após ajuste para fatores socioeconômicos, no âmbito dos indivíduos ou das famílias.
A falta de acesso aos serviços odontológicos pode explicar, em parte, os
resultados encontrados. Os dados refletem um quadro de injustiça social em que o
direito à saúde bucal, historicamente, no Brasil, não está garantido. Deve-se
considerar que, em Belo Horizonte, no ano 2000, em relação ao total da população
do município, o número de serviços públicos odontológicos era pequeno e grande
parte da população tinha que comprar esses serviços85.
Os resultados encontrados corroboram as informações analisadas no estudo
de Martins (1993), em que, por meio de pesquisa qualitativa com adultos de classe
popular, habitantes da periferia de Belo Horizonte, mostrou-se que a falta de acesso
aos serviços odontológicos era o motivo da deteriorização da condição de saúde
bucal. As necessidades básicas de existência humana, como emprego, moradia,
vestuário têm prioridade sobre os cuidados com a saúde bucal. A procura ao
dentista acontece, fundamentalmente, em duas situações, a primeira e mais
freqüente, quando estão no limite da dor de dente e, nesses casos, quase sempre o
tratamento recebido é a extração dentária, ou quando há melhoras na condição de
vida, o que possibilita a compra de serviços odontológicos.
Há que se destacar, como achado importante do estudo, ora em foco, que,
em Belo Horizonte, a prevalência e a severidade de cárie dentária dos usuários do
SUS-BH, ano 2000, eram graves tanto em áreas classificadas como melhores
Índices de Vulnerabilidade à Saúde, quanto em áreas de piores índices. Parece que
a população usuária dos serviços odontológicos, do SUS-BH, realmente necessitava
de atendimento odontológico que independia do local de moradia.
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Os estudos epidemiológicos mostram que existem diferenças importantes em relação aos
componentes internos do índice CPO-d determinadas pela existência ou não de serviços de
atenção em saúde bucal satisfatórios. Segundo PINTO (2000), em países sem programas de
saúde pública eficazes, nos quais a população não tem acesso a serviços odontológicos regulares,
como é o caso do Brasil, e também quase a totalidade dos países latino-americanos, o crescimento
do índice CPO-d durante a adolescência e, principalmente, na fase adulta ocorre em função do
número de dentes perdidos (extraídos). Os resultados do último levantamento epidemiológico de
base populacional, realizado no Brasil, 2002-2003, indicam que cerca de 66%, do índice CPO-d, na
faixa etária de 35-44 anos, e 92% na faixa de 65-74 anos, se deve aos dentes perdidos. (BRASIL,
Ministério da Saúde, 2004)
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A localização dos domicílios dos usuários dos serviços odontológicos do SUSBH, ano 2000, livres de cárie dentária, ou com menor manifestação da doença,
assim como, a localização dos casos de maior gravidade na manifestação
encontravam-se dispersos em toda a dimensão territorial da cidade. Não se podiam
observar áreas de maior concentração de ocorrência de casos dos dois extremos da
condição de cárie dentária. Além disto, não foi possível observar a existência de
correlação entre condição de cárie dentária dos usuários e os setores censitários
classificados, segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde.
Resultados semelhantes a este estudo foram encontrados por Tickle (2002),
que avaliou a condição de cárie dentária, em crianças de 5 anos, em sete distritos da
região noroeste da Inglaterra. O autor demonstrou que a prevalência da doença
cárie dentária, naquela população, estava espacialmente distribuída de forma mais
uniforme do que se esperava encontrar a partir das informações, existentes na
literatura atual, sobre epidemiologia da doença. Para o autor, houve uma decepção
na crença de que o indicador socioeconômico pudesse auxiliar na localização da
população com maior experiência da cárie dentária. Apesar de significativa
desigualdade de prevalência de a doença ser detectada, os indivíduos de alta e
baixa ocorrência estavam distribuídos entre os distritos, tanto os de melhor, quanto
os de pior condição socioeconômica. O autor sugeriu que talvez essa metodologia
fosse mais bem aplicada em população com baixa prevalência de cárie dentária.
A grave condição de cárie dentária, encontrada na população usuária dos
serviços odontológicos do SUS-BH, no ano 2000, poderia ser um fator dificultador,
para a avaliação da influência do efeito área, sobre a condição da doença. O estudo
foi realizado em uma população com alta prevalência de cárie dentária o que,
provavelmente, trouxe dificuldade de se estabelecer a correlação entre gravidade de
doença e áreas geográficas, classificadas segundo Índice de Vulnerabilidade à
Saúde.
Para Bower et al. (2007), é possível que os resultados desfavoráveis de
saúde bucal, encontrados em comunidades carentes, sejam reflexos de diferenças
nas características socioeconômicas e de comportamento dos indivíduos que vivem
nessas comunidades, do que nas diferentes características físicas e sociais das
áreas geográficas. Para o autor, o efeito das áreas de carência pode ser exagerado
pela seleção de bias dos indivíduos não saudáveis, enquanto os indivíduos
saudáveis se movimentam em direção a outras áreas. Ainda, afirmam os autores
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que os efeitos das áreas de carência sobre a condição de saúde bucal encontrada
podem ser menos importantes que as características individuais e familiares.
Entretanto, podem ser citados os estudos, realizados no Brasil, nos
municípios de São Paulo (Antunes et al., 2004) e de Curitiba (Moysés, 2000), em
que foi possível identificar maior prevalência da doença cárie dentária, nas áreas
intra-urbanas, classificadas como de menor desenvolvimento socioeconômico.
Muitas vezes, a situação entre pobreza e piores condições de saúde é
referida através de uma relação de causalidade linear. Entretanto, é importante
reconhecer a existência das múltiplas faces e dimensões no âmbito da pobreza e da
desigualdade em saúde. Para Magalhães (2007), a descrição da complexidade das
situações de vulnerabilidade social e sua relação com a saúde envolvem conceitos e
noções que ultrapassam as fronteiras disciplinares.
Com base na revisão, realizada, de literatura, identifica-se um grande esforço
de vários grupos de pesquisadores, no sentido de se estabelecer o efeito do
contexto sobre a saúde geral da população, principalmente daquele grupo que vive
nas áreas de carência. Cabe destacar alguns estudos, realizados no município de
Belo Horizonte, em que foram identificados distintos padrões de distribuição espacial
para as várias situações de mortalidade e de morbidade.
Malta et al. (2001) analisaram o coeficiente de mortalidade infantil, nas áreas
de abrangência das unidades de saúde, nos anos 1994 e 1996. Comparando os
resultados de coeficiente de mortalidade por áreas de abrangência, nos dois
períodos, observou-se que, em 1996, houve uma redução nos coeficientes de
mortalidade infantil, em todas as áreas analisadas, uma distribuição mais
homogênea desses valores por todo o município, sugerindo uma redução nas
desigualdades intra-urbanas.
Tomando-se como nível de desagregação espacial as 80 unidades de
planejamento de Belo Horizonte, foi realizado estudo com o objetivo de determinar o
padrão de distribuição espacial de mortalidade e morbidade, de cinco eventos de
interesse da saúde pública, quais sejam: homicídio, gravidez na adolescência,
hospitalização por ocorrência de asma, em menores de cinco anos, e duas doenças
causadas por vetores, como dengue e leishmaniose visceral, no período de 1997 a
2003. Os resultados mostraram que, em nenhuma unidade de planejamento, foi
possível identificar uma concentração de altos índices de ocorrência dos cinco
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eventos analisados. Das 80 unidades de planejamento, 4 apresentaram condições
extremamente desfavoráveis à saúde. (CAIAFFA et al., 2005)
Além disto, identificou-se a existência de correlação entre as unidades de
planejamento, classificadas em relação à maior incidência dos eventos de saúde
analisados, e os casos de homicídio, gravidez na adolescência e internação por
asma. A maior ocorrência desses casos foi encontrada em áreas de maior pobreza
da cidade, três delas representadas por complexo de favelas, onde vive a população
de mais baixo estrato social, que tem menores salários e baixos índices de
escolaridade.
Entretanto, no caso das doenças, causadas por vetores, que foram
analisadas, o padrão espacial de distribuição de ocorrência da dengue demonstrou
maior dispersão pelo município e uma baixa correlação com as unidades de
planejamento, classificadas segundo a incidência de ocorrência dos eventos. A
leishmaniose visceral teve maior incidência na região norte de município, em áreas
de maior carência social. A ocorrência de alta incidência das duas doenças em uma
mesma área foi menos freqüente. Os autores levantaram a hipótese de que poderia
haver fatores do meio ambiente, modulando a ocorrência das doenças, causada por
vetores. (CAIAFFA et al., 2005)
Comparando os achados, encontrados nos estudos citados acima, com a
distribuição espacial da ocorrência da cárie dentária, nos usuários do SUS-BH, no
ano 2000, pode-se estabelecer que os fatores do meio ambiente tiveram impactos
diferentes sobre as populações de diferentes idades e sobre diferentes tipos de
doenças. No âmbito da saúde bucal, encontra-se o desafio de esclarecer qual é de
fato o impacto do contexto, na saúde bucal da população.
Não se deve descartar, contudo, o questionamento sobre o Índice de
Vulnerabilidade à Saúde, utilizado neste estudo, como classificação das áreas intraurbanas do município. As variáveis utilizadas em sua composição parecem
identificar fatores que afetam a saúde geral da população, mas esses fatores podem
não ter a ver com saúde bucal, seriam outros?
A utilização do mapa de classificação dos setores censitários, segundo Índice
de Vulnerabilidade à Saúde, deve ser vista como positiva, pois reforça a idéia de que
a cidade não é um todo homogêneo. Ela possibilita a compreensão do espaço
urbano como uma heterogeneidade de situações de vida que convivem de forma
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muito próxima e, nesse caso, descarta-se a idéia da clássica interpretação das
cidades como espaços concêntricos de descrição do centro e da periferia.
Os achados, encontrados sobre a condição de cárie dentária, dos usuários do
SUS-BH, no ano 2000, acompanharam a dinâmica da organização interna da
cidade. Na dimensão territorial da cidade de Belo Horizonte, encontrava-se o
mosaico de situações de vida e saúde que levava à suposição de que a população,
usuária dos serviços odontológicos do SUS-BH, não estava concentrada somente
nas áreas classificadas como de risco elevado e de muito elevada vulnerabilidade à
saúde. Nesse sentido, podem-se considerar como equivocadas as análises que
tentam uma correlação simples entre pobreza e doença. Muitas doenças, como é o
caso da cárie dentária e outras tantas citadas na bibliografia, se manifestam em
áreas pobres e ricas das cidades. Esse equívoco só pode ser superado se o
contexto do fenômeno da manifestação das doenças for analisado, identificando os
vários espaços com suas características de desenvolvimento e de inclusão social.
Deve-se admitir, entretanto, a possibilidade de existir a associação entre as
áreas de maior carência social e a condição de saúde bucal, no município de Belo
Horizonte, o que não foi possível de ser demonstrado neste estudo.
A adoção de enfoque de risco pelos serviços de saúde, em Belo Horizonte, a
partir dos meados da década de 1990, tornou possível a análise dos problemas de
saúde das áreas classificadas segundo o Índice de Vulnerabilidade à Saúde,
possibilitando a definição de prioridades e o direcionamento de ações aos grupos
sociais mais dramaticamente excluídos do atendimento. Entretanto, tomando-se
como referência a condição de cárie dentária, apresentada pelos usuários do SUSBH, no ano 2000, admite-se que, no caso específico do atendimento odontológico,
não seria recomendado priorizar as áreas de risco, pois os casos de maior gravidade
de doença estavam distribuídos tanto em áreas de risco muito elevado como em
áreas de baixo risco. A estratégia de eleger a população de área de risco talvez não
cubra os casos de maior necessidade. As políticas de promoção de saúde bucal
devem ser adotadas como estratégia populacional para toda a cidade, produzindo,
dessa forma, benefícios de saúde bucal significativos para todos os cidadãos.
Oportunidades de se fazer uma política de saúde bucal, capaz de diminuir as
desigualdades sociais, podem ser perdidas por adotar intervenções seletivas,
somente para grupos de risco ou áreas restritas da cidade.
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Apesar do município de Belo Horizonte ser reconhecido como um dos mais
avançados do Brasil, em termos do Sistema de Informação em Saúde, por meio
deste estudo, pode-se concluir que existem limitações particulares no uso do SIG em
saúde bucal, no SUS-BH, principalmente no que diz respeito à análise das
condições de saúde bucal e de cobertura assistencial.
Dentro das funções fundamentais do Sistema Único de Saúde, encontramos
as ações de promoção, monitoramento, avaliação e vigilância à saúde. Pode-se
dizer que são ações que incorporam grande densidade de informações que
demandam a organização, análise e síntese dos dados, capaz de subsidiar a
tomada de decisões ou a construção de estratégias em qualquer um desses focos
de ação. A partir deste estudo, reconhece-se a importância da estruturação de um
sistema de informações, no âmbito da saúde bucal, atuando, conjuntamente, com o
sistema de informação em saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, de Belo
Horizonte, e subsidiando a construção de estratégias de atenção em saúde bucal,
tanto no âmbito de atendimento da população, como na adoção de medidas de
controle de cárie dentária e promoção de saúde bucal.
Reconhecendo os limites do estudo, considera-se importante este tipo de
análise, pois ele sugere uma reflexão sobre as estratégias de atenção odontológica,
adotadas pelo município, quanto à ampliação da responsabilidade sanitária na
condução das políticas de saúde bucal. Ele, também, aponta a necessidade de se
construir um sistema de informações, em saúde bucal, que possibilite o
monitoramento e a avaliação da condição de saúde bucal e da prestação do
atendimento odontológico, de forma mais permanente.
As informações obtidas sobre a condição de cárie dentária dos usuários do
SUS-BH, no ano 2000, expressam um quadro grave de manifestação da doença na
população, vinculada ao sistema de saúde do município, o que sugere a
necessidade de maior qualificação da assistência ofertada, no sentido de resolver a
complexidade das necessidades de tratamento apresentadas. Não resta dúvida de
que a condição de cárie, encontrada na população estudada, é reflexo de injustiças
sociais, sobretudo, no que diz respeito aos direitos à saúde bucal e à uma condição
digna de vida.
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ANEXO A - Resultado da fase exploratória inicial

Figura 21: Mapa município de Belo Horizonte, distrito sanitário, população usuária dos
serviços odontológicos do SUS-BH, ano 2000.
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Tabela 22
Freqüência de examinados, pelos serviços odontológicos segundo área de
abrangência do atendimento, SUS-BH, ano 2000.
ABRANGENCIA
C.S. ALCIDES LINS
C.S. ALTO VERA CRUZ
C.S. ANDRADAS
C.S. ARAAO REIS
C.S. BAIRRO DAS INDUSTRIAS
C.S. BARREIRO
C.S. BETANIA
C.S. BOA VISTA
C.S. BOM JESUS
C.S. CABANA
C.S. CACHOEIRINHA
C.S. CAFEZAL
C.S. CAMPO ALEGRE
C.S. CAPITAO EDUARDO
C.S. CARLOS CHAGAS
C.S. CEU AZUL
C.S. CICERO IDELFONSO
C.S. CIDADE OZANAN
C.S. CONFISCO
C.S. CONJUNTO BETANIA
C.S. CONJUNTO FELICIDADE
C.S. CONJUNTO RIBEIRO DE A
C.S. CONJUNTO SANTA MARIA
C.S. DOM BOSCO
C.S. DOM CABRAL
C.S. DOM JOAQUIM
C.S. DOM ORIONE
C.S. ERMELINDA
C.S. ETELVINA CARNEIRO
C.S. FLORAMAR
C.S. GENTIL GOMES
C.S. GLORIA
C.S. GOIANIA
C.S. GUARANI
C.S. HELIOPOLIS
C.S. HORTO
C.S. INDEPENDENCIA
C.S. ITAMARATI
C.S. JAQUELINE
C.S. JARDIM ALVORADA
C.S. JARDIM EUROPA
C.S. JARDIM FELICIDADE

Frequência
293
235
196
46
282
42
16
249
315
493
100
593
87
167
934
214
86
209
325
165
113
15
846
111
66
58
75
377
209
264
180
220
117
254
73
158
56
144
91
124
255
72

Porcentagem
1,2%
0,9%
0,8%
0,2%
1,1%
0,2%
0,1%
1,0%
1,3%
2,0%
0,4%
2,4%
0,3%
0,7%
3,7%
0,9%
0,3%
0,8%
1,3%
0,7%
0,5%
0,1%
3,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
1,5%
0,8%
1,1%
0,7%
0,9%
0,5%
1,0%
0,3%
0,6%
0,2%
0,6%
0,4%
0,5%
1,0%
0,3%

Porcentagem
acumulada
1,2%
2,1%
2,9%
3,1%
4,2%
4,4%
4,4%
5,4%
6,7%
8,7%
9,1%
11,4%
11,8%
12,5%
16,2%
17,1%
17,4%
18,2%
19,5%
20,2%
20,6%
20,7%
24,1%
24,5%
24,8%
25,0%
25,3%
26,8%
27,7%
28,7%
29,5%
30,3%
30,8%
31,8%
32,1%
32,7%
33,0%
33,5%
33,9%
34,4%
35,4%
35,7%
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ABRANGENCIA
C.S. JARDIM FILADELFIA
C.S. JARDIM MONTANHEZ
C.S. JOAO PINHEIRO
C.S. LINDEIA
C.S. MANTIQUEIRA
C.S. MARIA GORETTI
C.S. MARIANO DE ABREU
C.S. MARIVANDA BALEEIRO
C.S. MENINO JESUS
C.S. MG 20
C.S. MILIONARIOS
C.S. MINAS CAIXA
C.S. MIRAMAR
C.S. NAZARÉ
C.S. NORALDINO DE LIMA
C.S. NOSSA SENHORA APARECI
C.S. NOSSA SENHORA CONCEIC
C.S. NOSSA SENHORA DE FATI
C.S. NOVA YORK
C.S. NOVO HORIZONTE
C.S. OSVALDO CRUZ
C.S. OURO PRETO
C.S. PADRE EUSTAQUIO
C.S. PARAISO
C.S. PEDREIRA PRADO LOPES
C.S. PILAR
C.S. PINDORAMA
C.S. POMPEIA
C.S. PROF. AMILCAR VIANA
C.S. PROVIDENCIA
C.S. RIBEIRO DE ABREU
C.S. RIO BRANCO
C.S. SAGRADA FAMILIA
C.S. SANTA AMELIA
C.S. SANTA CECILIA
C.S. SANTA CRUZ
C.S. SANTA INES
C.S. SANTA LUCIA
C.S. SANTA MARIA
C.S. SANTA MONICA
C.S. SANTA RITA
C.S. SANTA ROSA
C.S. SANTA TEREZINHA
C.S. SANTOS ANJOS
C.S. SAO BERNARDO
C.S. SAO CRISTOVAO

Frequência

Porcentagem

Porcentagem
acumulada

192
439
121
125
239
140
85
163
478
251
231
183
72
195
263
474
486
256
190
71
606
315
205
96
423
150
120
101
86
115
62
332
146
151
114
81
126
724
57
185
312
484
241
104
191
232

0,8%
1,8%
0,5%
0,5%
1,0%
0,6%
0,3%
0,7%
1,9%
1,0%
0,9%
0,7%
0,3%
0,8%
1,1%
1,9%
1,9%
1,0%
0,8%
0,3%
2,4%
1,3%
0,8%
0,4%
1,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,5%
0,2%
1,3%
0,6%
0,6%
0,5%
0,3%
0,5%
2,9%
0,2%
0,7%
1,2%
1,9%
1,0%
0,4%
0,8%
0,9%

36,5%
38,2%
38,7%
39,2%
40,2%
40,7%
41,1%
41,7%
43,6%
44,7%
45,6%
46,3%
46,6%
47,4%
48,4%
50,3%
52,3%
53,3%
54,1%
54,3%
56,8%
58,0%
58,8%
59,2%
60,9%
61,5%
62,0%
62,4%
62,8%
63,2%
63,5%
64,8%
65,4%
66,0%
66,4%
66,8%
67,3%
70,2%
70,4%
71,1%
72,4%
74,3%
75,3%
75,7%
76,5%
77,4%
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ABRANGENCIA
C.S. SAO FRANCISCO
C.S. SAO GABRIEL
C.S. SAO GERALDO
C.S. SAO JORGE
C.S. SAO JOSE
C.S. SAO JOSE OPERARIO
C.S. SAO MARCOS
C.S. SAO PAULO
C.S. SÃO PAULO
C.S. SERRA VERDE
C.S. SERRANO
C.S. TAQUARIL
C.S. TIA AMANCIA
C.S. TIROL
C.S. TUNEL DE IBIRITE
C.S. TUPI
C.S. URUCUIA
C.S. VALE DO JATOBA
C.S. VALE JATOBA
C.S. VENDA NOVA
C.S. VENTOSA
C.S. VERA CRUZ
C.S. VILA IMPERIAL
C.S. VILA LEONINA
C.S. VILA MARIA
C.S. VILA PINHO
C.S. VILAS REUNIDAS
C.S. VISTA ALEGRE
C.S. WALDOMIRO LOBO
Total

Frequência

Porcentagem

Porcentagem
acumulada

375
198
72
199
170
151
125
31
9
266
267
159
567
168
40
41
167
48
48
361
539
181
179
159
121
211
349
132
318
24989

1,5%
0,8%
0,3%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,6%
2,3%
0,7%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%
0,2%
1,4%
2,2%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,8%
1,4%
0,5%
1,3%
100,0%

78,9%
79,7%
80,0%
80,8%
81,4%
82,0%
82,5%
82,7%
82,7%
83,8%
84,8%
85,5%
87,7%
88,4%
88,6%
88,7%
89,4%
89,6%
89,8%
91,2%
93,4%
94,1%
94,8%
95,5%
96,0%
96,8%
98,2%
98,7%
100,0%
100,0%
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Tabela 23
Frequência de usuário dos serviços odontológicos, por grupo etário, segundo
área de abrangência, SUS-BH, ano 2000.
Grupo etário

CODABR
001

15 a 19 anos
2 (0,2%)

35 a 44 anos
5 (0,5%)

65 a 74 anos
0 (0,0%)

002

2 (0,2%)

6 (0,6%)

1 (1,7%)

003

1 (0,1%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

004

2 (0,2%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

005

3 (0,2%)

14 (1,4%)

0 (0,0%)

010

11 (0,9%)

8 (0,8%)

0 (0,0%)

011

1 (0,1%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

012

3 (0,2%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

013

5 (0,4%)

1 (0,1%)

1 (1,7%)

015

0 (0,0%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

016

0 (0,0%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

017

34 (2,6%)

11 (1,1%)

2 (3,4%)

018

48 (3,7%)

20 (1,9%)

0 (0,0%)

019

23 (1,8%)

42 4,1%)

0 (0,0%)

020

1 (0,1%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

021

12 (0,9%)

9 (0,9%)

0 (0,0%)

022

32 (2,5%)

16 (1,6%)

0 (0,0%)

023

14 (1,1%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

024

29 (2,3%)

18 (1,7%)

1 (1,7%)

025

116 9,0%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

026

36 (2,8%)

40 (3,9%)

1 (1,7%)

036

21 (1,6%)

18 (1,7%)

1 (1,7%)

037

7 (0,5%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

038

7 (0,5%)

10 (1,0%)

0 (0,0%)

039

4 (0,3%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

040

5 (0,4%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

041

9 (0,7%)

18 (1,7%)

1 (1,7%)

042

6 (0,5%)

8 (0,8%)

1 (1,7%)

043

5 (0,4%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

044

11 (0,9%)

4 (0,4%)

1 (1,7%)

045

5 (0,4%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

046

12 (0,9%)

20 (1,9%)

1 (1,7%)

047

23 (1,8%)

26 (2,5%)

2 (3,4%)

048

2 (0,2%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

050

11 (0,9%)

13 (1,3%)

0 (0,0%)
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Grupo etário

CODABR
15 a 19 anos

35 a 44 anos

65 a 74 anos

051

18 (1,4%)

16 (1,6%)

0 (0,0%)

052

18 (1,4%)

24 (2,3%)

1 (1,7%)

053

8 (0,6%)

6 (0,6%)

3 5,1%)

054

2 (0,2%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

055

11 (0,9%)

13 (1,3%)

3 5,1%)

056

6 (0,5%)

5 (0,5%)

0 (0,0%)

057

0 (0,0%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

058

7 (0,5%)

8 (0,8%)

2 (3,4%)

059

17 (1,3%)

18 (1,7%)

2 (3,4%)

060

2 (0,2%)

9 (0,9%)

0 (0,0%)

061

26 (2,0%)

29 (2,8%)

4 6,8%)

062

7 (0,5%)

15 (1,5%)

5 8,5%)

063

2 (0,2%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

064

31 (2,4%)

7 (0,7%)

1 (1,7%)

065

4 (0,3%)

9 (0,9%)

0 (0,0%)

066

12 (0,9%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

067

13 (1,0%)

25 (2,4%)

2 (3,4%)

068

1 (0,1%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

073

10 (0,8%)

15 (1,5%)

0 (0,0%)

075

5 (0,4%)

1 (0,1%)

1 (1,7%)

078

12 (0,9%)

14 (1,4%)

1 (1,7%)

079

39 (3,0%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

085

15 (1,2%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

089

3 (0,2%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

090

12 (0,9%)

7 (0,7%)

1 (1,7%)

091

5 (0,4%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

092

2 (0,2%)

18 (1,7%)

0 (0,0%)

093

7 (0,5%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

094

9 (0,7%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

095

8 (0,6%)

18 (1,7%)

0 (0,0%)

096

8 (0,6%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

097

16 (1,2%)

7 (0,7%)

1 (1,7%)

099

16 (1,2%)

13 (1,3%)

3 5,1%)

100

19 (1,5%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

101

3 (0,2%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

103

5 (0,4%)

2 (0,2%)

0 (0,0%)

104

8 (0,6%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

105

12 (0,9%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

106

1 (0,1%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

188

Grupo etário

CODABR
15 a 19 anos

35 a 44 anos

65 a 74 anos

107

6 (0,5%)

4 (0,4%)

0 (0,0%)

110

15 (1,2%)

30 (2,9%)

3 5,1%)

114

2 (0,2%)

1 (0,1%)

0 (0,0%)

115

3 (0,2%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

117

34 (2,6%)

14 (1,4%)

0 (0,0%)

118

30 (2,3%)

17 (1,7%)

0 (0,0%)

119

5 (0,4%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

120

15 (1,2%)

13 (1,3%)

2 (3,4%)

121

6 (0,5%)

9 (0,9%)

0 (0,0%)

122

11 (0,9%)

11 (1,1%)

2 (3,4%)

123

38 (3,0%)

19 (1,8%)

2 (3,4%)

124

17 (1,3%)

21 (2,0%)

0 (0,0%)

126

3 (0,2%)

16 (1,6%)

1 (1,7%)

127

11 (0,9%)

21 (2,0%)

2 (3,4%)

128

14 (1,1%)

15 (1,5%)

0 (0,0%)

130

22 (1,7%)

23 (2,2%)

0 (0,0%)

134

16 (1,2%)

20 (1,9%)

0 (0,0%)

135

36 (2,8%)

8 (0,8%)

3 5,1%)

140

21 (1,6%)

3 (0,3%)

0 (0,0%)

150

11 (0,9%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

160

8 (0,6%)

15 (1,5%)

0 (0,0%)

170

16 (1,2%)

34 (3,3%)

1 (1,7%)

180

14 (1,1%)

8 (0,8%)

0 (0,0%)

250

9 (0,7%)

6 (0,6%)

0 (0,0%)

777

18 (1,4%)

14 (1,4%)

0 (0,0%)

Total

1284 (100,0%)

1029 (100,0%)

59 (100,0%)
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Figura: 22 Mapa do município de Belo Horizonte, distrito sanitário, área de abrangência, média do
índice CPO-d, população usuária dos serviços odontológicos do SUS-BH, ano 2000.

190

Tabela 24
Comparação da Média de CPO-d por idade índice e faixa etária usuários dos
serviços odontológicos do SUS-BH dos Bancos 2000 Completo e 2000
endereços.
Faixa Etária
12
1519
3544
6574

Banco 2000 completo
2,76
6,77
19,8
21,71

Banco 2000 endereço
2,77
6,69
19,8
22,79

Fonte: SMSA. PBH. Banco Saúde Bucal, ano 2000.

Tabela 25
Comparação da Freqüência de CPO-d na idade de 12 anos, usuários dos
serviços odontológicos do SUS-BH, banco 2000 Completo e 2000 com
endereços
FAIXA ETÁRIA 12 ANOS
Banco 2000 completo
Banco 2000 endereço
CPOD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
29
32

Frequência
270
131
157
109
124
72
42
27
20
11
12
5
4
3
2
1
3
1
1

Porcentagem
27,10%
13,20%
15,80%
11,00%
12,50%
7,20%
4,20%
2,70%
2,00%
1,10%
1,20%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,30%
0,10%
0,10%

CPOD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
29
-

Fonte: SMSA. PBH. Banco Saúde Bucal, ano 2000.

Frequência
117
64
81
55
55
34
13
12
10
7
7
2
3
1
2
1
-

Porcentagem
25,20%
13,80%
17,50%
11,90%
11,90%
7,30%
2,80%
2,60%
2,20%
1,50%
1,50%
0,40%
0,60%
0,20%
0,40%
0,20%
-
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Tabela 26
Média dos componentes CPO-d segundo idade e distrito sanitário, Belo
Horizonte, 2000.
I
Idade

12
anos

15 a
19
anos

35 a
44
anos

Cariado
Média
D.P.

Distrito

n

18

22

2,55

19

141

20

27

21

Restaurado

Extraido

CPOd

Média

D.P.

Média

D.P.

Média

D.P.

2,502

0,50

1,406

0,09

0,294

3,14

2,731

1,33

1,722

0,69

1,202

0,06

0,298

2,07

2,186

1,74

2,581

1,22

1,423

0,07

0,267

3,04

2,849

54

1,50

2,072

1,04

1,400

0,02

0,136

2,56

2,582

22

24

2,17

2,914

0,96

1,367

0,04

0,204

3,17

3,088

23

23

2,04

2,099

0,61

1,076

0,00

0,000

2,65

2,145

24

37

1,46

1,709

1,03

2,327

0,22

0,630

2,70

2,807

25

47

2,36

2,221

1,04

1,546

0,15

1,021

3,55

2,603

26

34

1,76

2,511

0,76

1,130

0,09

0,379

2,62

2,829

Belo
Horizonte

409

1,70

2,128

0,85

1,429

0,08

0,460

2,63

2,559

18

47

4,13

4,057

2,47

3,120

0,60

1,228

7,19

5,240

19

361

3,39

3,667

2,36

3,086

0,45

1,163
6,13

4,892

20

111

4,00

3,963

2,34

2,962

0,41

0,967

6,75

4,920

21

191

3,79

4,382

2,65

3,292

0,27

0,774

6,72

5,294

22

102

3,75

3,633

3,09

3,096

0,34

0,826

7,19

5,248

23

129

3,22

3,716

1,98

2,604

0,29

0,666

5,50

4,332

24

74

3,70

4,150

2,53

2,868

0,41

0,964

6,64

4,759

25

153

2,77

2,941

2,92

3,279

0,40

0,814

6,08

4,396

26

116

4,97

4,524

2,37

3,351

0,41

0,823

7,74

5,152

Belo
Horizonte

1284

3,63

3,888

2,50

3,106

0,39

0,948

6,50

4,929

18

76

4,83

3,948

5,67

5,280

8,93

6,461

19,43

6,376

19

179

4,00

3,701

7,39

6,054

5,56

6,148

16,94

7,205

20

121

4,41

3,530

7,80

5,816

8,22

6,307

20,44

5,744

3,77

4,169

8,93

6,569

6,97

6,136
19,67

6,550

21
189
22

76

4,61

4,688

8,43

5,813

7,33

5,857

20,37

6,299

23

121

4,03

4,726

5,73

5,615

7,60

7,665

17,36

9,613

24

51

2,96

3,013

10,57

6,064

8,37

5,107

21,90

5,536

25

90

3,83

3,605

9,40

6,267

7,61

5,255

20,84

5,784

26

126

4,56

3,858

7,26

5,727

10,24

6,705

22,06

5,836

Belo
Horizonte

1029

4,12

3,990

7,79

6,106

7,64

6,439

19,55

6,997

Fonte: Banco de dados Saúde Bucal. SMSA-PBH

192

ANEXO B – Resultados das análises de variância

Tabela 27
Resultados da análise de variância, população usuária do SUS-BH aos 5 e 6
anos de idade, ano 2000.
Fonte de
variação
Distrito

Soma de
quadrados

Graus de
liberdade

Quadrado
médio

363,752

8

45,469

Erro

18467,247

1195

15,454

Total

18830,999

1203

F

Valor-p
2,942

0,003

Tabela 28
Valores médios das medidas por Distrito
1

Distrito

Média

24 - OESTE

3,32 A

21 - NORDESTE

3,38 A

23 - NORTE

3,95 AB

19 - CENTRO-SUL

3,97 AB

20 - LESTE

4,00 AB

26 - VENDA NOVA

4,24 AB

22 - NOROESTE
25 - PAMPULHA
18 - BARREIRO

4,31 AB
4,68 AB
5,60 B

Tabela 29
Resultados da análise de variância, população usuária do SUS-BH aos 12 anos
de idade, ano 2000.
Fonte de
variação
Distrito
Erro
Total

Soma de
quadrados
101,660
2570,105
2671,765

Graus de
liberdade
8
400
408

Quadrado
médio
12,708
6,425

F
1,978

Valor-p
0,048
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Tabela 30
Valores médios das medidas por Distrito
86

Distrito

Média

19
21
26
23
24
20
18
22

2,07 A
2,56 AB
2,62 AB
2,65 AB
2,70AB
3,04 AB
3,14 AB
3,17 AB
3,55 B

25

Tabela 31
Para 15 - 19 anos
Fonte de
variação
Distrito
Erro
Total

Soma de
quadrados

Graus de
liberdade
8
1275
1283

472,918
30692,079
31164,997

Quadrado
médio
59,115
24,072

F

Valor-p

2,456

Tabela 32
Valores médios das medidas por Distrito
Distrito

87

Média

23

5,50a

25

6,08ab

19

6,13ab

24

6,64abc

21

6,72abc

20

6,75abc

22

7,19bc

18

7,19bc

26

7,74c

86

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas

87

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas.

0,012
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ANEXO C – Gráficos resultantes das análises de correlação linear

POPULAÇÃO DE 5 e 6 ANOS USUÁRIO DOS SERVIÇOS ODONTOLÍGOS DO
SUS-BH, 2000.
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RISCO 2003

6,000000000
5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
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7,000000000

RISCO 2003

6,000000000
5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = 0,0555x + 3,1301
R2 = 0,0073
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POPULAÇÃO DE 12 ANOS USUÁRIO DOS SERVIÇOS ODONTOLÍGOS DO SUSBH, 2000.
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6,000000000

RISCO 2003
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6,000000000
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5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = -0,0416x + 3,2715
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POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 15-19 ANOS USUÁRIO DOS SERVIÇOS
ODONTOLÍGOS DO SUS-BH, 2000.

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = -0,005x + 3,1936
R2 = 0,0007

5

10

15

20

25

30

20

25

30

35

CPOD

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = 0,0016x + 3,1172
R2 = 2E-05

5

10

15

35

TPERMANENTE

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = -0,0077x + 3,1852
R2 = 0,0009

5

10
TPCARIADO

15

20

200

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = 0,0395x + 3,1413
R2 = 0,0022

2

4

6

8

10

12

TPCARIEPOLP

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = 0,0217x + 3,1527
R2 = 0,0005

2

4

6

8

10

TPEXTRAIDO

6,000000000

RISCO 2003

5,000000000
4,000000000
3,000000000
2,000000000
1,000000000
0,000000000
0
y = -0,003x + 3,1719
R2 = 0,0002

5

10

15

20

TPCAR+TPCARIEPOLP

25

30

201
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USUÁRIOS DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO SUS-BH – 35 A 44 ANOS
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